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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER R EGULAR LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDI FICI DEL CAFÈ DE 
L’ATENEU DE SANT CELONI  
 
 
1. Objecte del contracte 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contingudes al projecte tècnic de 
rehabilitació de l’edifici del Cafè de l’Ateneu de Sant Celoni, redactat per l’arquitecte Rob 
Dubois i aprovat inicialment per resolució de l’Alcaldia de 23.12.2014 amb un seguit de 
prescripcions. 
 
Codi CPV, aprovat per Reglament número 213/2008 de la Comissió Europea: 
45212320-5 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb activitats artístiques.  
 
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançan t el contracte 
L’Ateneu de Sant Celoni és un equipament de propietat municipal situat a la Carretera Vella, 
25 d’aquesta vila, que es divideix en tres àmbits diferenciats: teatre, escola de música i bar.  
El bar, conegut popularment com a Cafè de l’Ateneu, és un espai diàfan de 18 per 18 
metres quadrats i una alçada de 6 metres, originàriament concebut com a entrada principal i 
vestíbul del teatre, on gràcies a les seves generoses dimensions es podia reunir gran 
quantitat de gent. 
Amb els anys el Cafè ha anat perdent la seva relació directa amb el teatre, al qual 
s’accedeix per unes entrades laterals, i ha quedat funcionant tan sols com un bar normal. 
Havent obtingut l’Ajuntament de Sant Celoni la plena possessió del Cafè de l’Ateneu, s’ha 
iniciat un diàleg amb les entitats municipals involucrades per tal de definir les línies bàsiques 
de la seva rehabilitació. Com a resultat d’aquestes converses, s’ha considerat que la nova 
interpretació del Cafè ha de mantenir intacte l’espai diàfan amb el fals sostre existent perquè 
conformen les característiques essencials de l’edifici i perquè a dia d’avui seria molt difícil 
trobar un local amb aquestes dimensions excepcionals. 
Per encàrrec municipal, l’arquitecte Rob Dubois ha redactat un projecte tècnic per a la 
rehabilitació del Cafè de l’Ateneu, amb les premisses resultants de les converses amb les 
entitats culturals, projecte que pretén mantenir l’antiga essència del Cafè i alhora donar 
resposta a les necessitats actuals. 
 
3. Import base de licitació 
L’import de licitació del contracte és de 312.178,36 €, IVA no inclòs. Aquest preu serà 
millorable a la baixa, essent causa d’exclusió la presentació d’ofertes a l’alça.  

 
4. Aplicació pressupostària 
Al pressupost de la Corporació per a 2014 existeix finançament per fer front a les despeses 
derivades d’aquest contracte. 
  
5. Règim jurídic del contracte 
Sens perjudici del que es disposa amb caràcter general per als contractes de les 
corporacions locals, el contracte es regirà per les normes següents: 
- Aquest plec de clàusules administratives i el projecte d’obres aprovat definitivament 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (en endavant TRLCSP) 
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la LCSP  
- Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, (en endavant RGLCAP) en el que no s’oposi al TRLCSP. 
- Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local 
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- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya,  
- D. 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS) 
- Les Lleis 31/1995 de prevenció de riscos laborals; Llei 232/2006 reguladora de la 
subcontractació; Llei 3/2007 de l’obra pública; el Reial Decret 1627/1997 sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut de les obres en construcció, i la resta de l’ordenament jurídic 
administratiu i, supletòriament, el dret privat. 
 
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. 
 
Atès que projecte d’obres que serveix de base a la licitació es troba aprovat de manera 
inicial amb un seguit de prescripcions i sotmès a exposició pública, en cas que l’aprovació 
definitiva del mateix comporti una modificació del pressupost d’execució o alteri el contingut 
del projecte (sense que es considerin alteracions la concreció de les prescripcions), si s’ha 
publicat l’anunci de licitació amb anterioritat a l’aprovació definitiva, se suspendrà el 
procediment per fer les esmenes oportunes iniciant de nou els terminis de presentació 
d’ofertes o el procediment de licitació d’acord amb l’article 155.4 del TRLCSP. 
 
8. Garanties exigibles 
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 15 hores, en el termini de 26 dies naturals comptats des de 
l’endemà de la publicació del corresponent anunci. Si el darrer dia fos dissabte o festiu en el 
municipi de Sant Celoni, el termini de presentació es prorrogarà fins al següent dia hàbil. 
 
De la mateixa manera, les ofertes es podran presentar per correu. En aquest cas, 
l'empresari haurà de justificar la data i hora 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 fax o 
correu electrònic. 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 2 sobres tancats i numerats:  
 
Sobre 1:  Portarà la menció “Documentació administrativa per optar al contracte d’obres de 
rehabilitació de l’edifici del Cafè de l’Ateneu de Sant Celoni, 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. 
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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) La solvència tècnica de les empreses es podrà acreditar de dues maneres diferents: 
 

- Amb la classificació empresarial en el Grup C, Subgrup 2 ò 3, Categoria c 
- O amb una relació de les principals obres executades durant els darrers sis anys, 

similars a la que és objecte d’aquest contracte, per un import mínim de 200.000 € (IVA 
exclòs). En aquest cas l’Ajuntament podrà demanar aclariments i comprovar en 
qualsevol moment la veracitat i correcta execució de les obres relacionades, així com la 
seva similitud a les característiques i complexitat a les que són objecte del contracte.  

 
6) La solvència econòmica s’acreditarà mitjançant la presentació d’una pòlissa de 
responsabilitat civil vigent, amb una cobertura mínima de 300.000 €, o el compromís signat 
de formalitzar-la en el cas de resultar adjudicatari del contracte. 
 
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 per la 
Secretaria municipal, prèviament a la 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 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. 
 
Sobre 2: Portarà la menció “Proposta econòmica per optar al contracte d’obres de 
rehabilitació de l’edifici del Cafè de l’Ateneu de Sant Celoni, que presenta ... ... ...”  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 
________ (o en nom propi), MANIFESTO:  
 
1.  Que estic assabentat/da del contingut del projecte tècnic d’obres de rehabilitació de 
l’edifici del Cafè de l’Ateneu de Sant Celoni, 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 dels 
treballs per la quantitat de ............................. (en lletres i números) euros, IVA no inclòs. 
 
__________,  ___  de ___________ de 2015 
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(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, (sempre que el projecte es trobi aprovat 
definitivament) 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.  
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 
El contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica de les que es presentin. 
 
El caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes s’apreciarà pels serveis tècnics 
municipals aplicant els paràmetres de l’article 85 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions públiques (RLCAP). 
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal es 
seguiran les determinacions de l'article 152 del TRLCSP, pel que fa a la seva justificació i 
possible acceptació. 
 
13. Adjudicació del contracte 
L’adjudicació del contracte no podrà produir-se fins que el projecte estigui aprovat 
definitivament i tenint en  compte el que disposa la clàusula 7. 
 
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 que no hagi aportat amb anterioritat, 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. 
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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. 
 
15. Despeses 
L'adjudicatari està obligat al pagament de l'import dels anuncis i, en general, de totes les 
despeses que ocasioni el contracte i la seva formalització, que abonarà a la Tresoreria 
municipal dins el termini que s’indicarà al requeriment que es lliurarà en el seu moment. 
L’Ajuntament de Sant Celoni, de no ser atès el requeriment referit, podrà descomptar dels 
pagaments que hagi de realitzar en favor del contractista, l’import de les despeses que per 
aquest concepte s’acreditin. 
 
16. 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.  
 
17. Revisió de preus 
Per aplicació del que disposa l’article 89 del TRLCSP, no s’aplicarà cap revisió de preus. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
  
20. 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.  
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21. 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. 
 
22. Subcontractació  
La subcontractació es regirà pel que disposen els  articles 227 i 228 TRLCSP i la normativa 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  
 
23. 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.  
 
24. 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. 
 
25. Termini de garantia 
Ateses les característiques de l’obra, el termini de garantia de l’obra executada s’estableix 
en 24 mesos a comptar des de la seva recepció, per tal d’abastar el temps suficient per 
comprovar la bondat de l’execució en tot el ventall de condicions climatològiques possibles. 
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.  
 
26. 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.  
 
27. Jurisdicció  
Atès el caràcter administratiu del contracte, les qüestions que es puguin plantejar durant el 
seu desenvolupament 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. 
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Els licitadors, el sol fet de participar en la licitació, renuncien expressament al seu propi fur 
jurisdiccional i se sotmeten als òrgans, jutjats i tribunals de qualsevol ordre competents al 
municipi de Sant Celoni. 
 
Sant Celoni, 23 de desembre de 2014 
 
L’alcalde 
Joan Castaño i Augé 
 
 


