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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE...

Tramitació ordinària. Procediment negociat amb publicitat comunitària
Imprès C06
Tràmit 210

Clàusula 1. Objecte
El present contracte té per objecte: ... .

Clàusula 2. Naturalesa
Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifi¬

ca com a contracte de subministrament d'acord amb
eis articles 5.2.a) i 172 i 173 de ia Llei 13/1995, de 18
de maig, de contractes de les Administracions públi¬
ques (LCAP) i el seu règim jurídic és el previst a l'arti¬
cle 7 de la mateixa Llei.

Clàusula 3. Llei del contracte

Aquest contracte es regula pel present plec de
clàusules particulars, pel plec de prescripcions tècni¬
ques i pel plec de clàusules administratives generals
de l'Ajuntament de Barcelona i, subsidiàriament, per:
- La Llei estatal 13/1995, de 18 de maig, de con¬

tractes de les Administracions públiques (LCAP) i
les disposicions que la despleguen.

- La normativa estatal i autonòmica aplicable al rè¬
gim local.

- La Llei especial del municipi de Barcelona i les
normes que la despleguen.

- El Reglament general de contractació de l'Estat,
en allò que no s'oposi a la LCAP.

- Ordenances, reglaments i bases d'execució del
pressupost municipal.

- La resta de normes del dret administratiu.
- Les normes del dret privat.

Clàusula 4. Prerrogatives de IAdministració
L'òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la

normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el
contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compli¬
ment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-
ne la resolució i els efectes d'aquesta decisió.

Clàusula 5. Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el

competent per a resoldre les controvèrsies que sor¬
geixin entre les parts, un cop esgotada la via admi¬
nistrativa, amb expressa submissió als tribunals de
Barcelona.

Clàusula 6. Temps i lloc de I'entrega
El contractista resta obligat a entregar els béns

objecte del subministrament en el termini de ... a
comptar des del dia següent al de la formalització
del contracte i en el lloc que li indiquin els serveis
municipals.

Clàusula 7. Pressupost
Opció 1.

1. El pressupost del contracte és de ... pessetes.
Opció 2.

1. El pressupost del contracte ha de ser presentat
pels licitadors, de conformitat amb l'article 86.a) de la
LCAP.

Aquesta quantitat s'ha d'entendre comprensiva de
la totalitat de l'objecte del contracte, i de totes les
despeses i costos accessoris exigides per la legisla¬
ció vigent que resulti d'aplicació, i anirà amb càrrec a
les partides següents:

Any C.Func
c
o
o

LLI

d C.Organ Import Any C.Func C.Econ C.Organ Import

Import total | |

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals:
Atès que el present contracte comporta despeses

de caràcter plurianual, la seva autorització o realit¬
zació se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

Paràgraf opcional per al cas que l'adjudicació s'efec¬
tuï en exercici anterior al de la seva execució:

Atès que el contracte es formalitza en exercici an¬
terior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudica¬
ció a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions deri¬
vades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'impost sobre el valor afegit (IVA),
el qual hi serà repercutit com a partida independent.
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Clàusula 8. Abonaments al contractista
1. El pagament efectiu dels serveis prestats es rea¬

litzarà d'acord amb el procediment administratiu i en
els termes d'aquest plec de clàusules, segons la clàu¬
sula 19.

2. Als efectes de pagament, la Corporació expedirà
(periodicitat temporal) els documents que acreditin
les prestacions executades durant l'esmentat període
de temps.

3. Una vegada rebudes, les factures seran revisa¬
des i conformades pels òrgans gestors, els quals les
remetran a l'òrgan competent per al reconeixement
de l'obligació. Un cop reconeguda, serà expedit de
forma fefaent el document que acredita la realització
total o parcial del contracte, i la data de reconeixe¬
ment es considerarà, a tots els efectes, com a data
d'expedició del document.

Clàusula 9. Revisió de preus
Opció 1.

1. L'import de les revisions que siguin procedents
es farà efectiu mitjançant l'abonament o descompte
corresponent en les factures o pagaments parcials o,
excepcionalment, en la liquidació del contracte, si no
s'han pogut incloure en les esmentades certificacions
o pagaments parcials.

2. La fórmula de revisió en el present plec és la se¬
güent:

Opció 2.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses

les característiques d'aquest contracte.

Clàusula 10. Personal
1. El contractista ha d'aportar tot el personal ne¬

cessari i suficient per a la realització de l'objecte del
contracte, d'acord amb les condicions tècniques esta¬
blertes i amb plena responsabilitat per oferir una exe¬
cució a plena satisfacció de la Corporació.

2. Tot el personal que executi el subministrament
dependrà únicament del contractista adjudicatari a
tots el efectes, sense que entre aquest o aquell i
l'Ajuntament existeixi cap vincle de dependència fun¬
cionaria! ni laboral.

Clàusula 11. Obligacions fiscals, laborals, socials,
administratives, tècniques i altres

1. El contractista resta obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de se¬
guretat social.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'IVA, el qual hi serà repercutit com
a partida independent, l'import dels materials acces¬
soris o auxiliars, de les despeses de la convocatòria
de la licitació; les publicacions que s'efectuïn, la for¬
malització, quan escaigui, de les imposicions fiscals
de tota mena derivades del contracte i de les càrre¬
gues de tipus laboral o de seguretat social.

3. Són a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses
que es derivin de l'execució del present contracte i en
especial les de publicitat generades en el procés de
licitació i les de formalització, si escau. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execució del pressu¬

post municipal, l'Ajuntament descomptarà l'import de
les esmentades despeses del primer document que
s'expedeixi acreditatiu de la realització total o parcial
del contracte o dels següents, si fos necessari.
Opcional

4. L'adjudicatari està obligat a contractar una pòlis¬
sa de responsabilitat civil per un import de ... pesse¬
tes, la qual ha de presentar en l'Administració del Dis¬
tricte/Sector dins del termini d'un mes a comptar des
de l'inici del contracte.

Clàusula 12. Risc I ventura
L'execució del contracte es realitza a risc i ventura

del contractista.

Clàusula 13. Danys causats com a conseqüència de
l'execució del contracte

El contractista és responsable de tots els danys i
perjudicis que s'ocasionin a tercers i a la Corporació
o al personal que en depèn.

Clàusula 14. Recepció i termini de garantia
1. Dins del termini d'un mes següent a l'entrega o

realització de les prestacions objecte d'aquest con¬
tracte, s'aixecarà acta de recepció i/o conformitat si
s'han realitzat d'acord amb els seus termes i a satis¬
facció de l'Ajuntament.

2. Efectuada la recepció o conformitat, començarà
a córrer el termini de garantia, que és de... .

Si els materials subministrats tenen una garantia
de fabricació superior a l'aquí fixada, serà aquesta la
que prevalgui.

Clàusula 15. Subcontractació i cessió
Opció 1.

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. Els drets i obligacions dimanants del contracte
poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, amb auto¬
rització expressa de l'Ajuntament i amb el compliment
dels requisits establerts a l'article 115 de la LCAP.
Opció 2.

En el present contracte resten prohibides la sub¬
contractació i la cessió.
Opció 3.

1. En el present contracte resta prohibida la
subcontractació.

2. Els drets i obligacions dimanants del contracte
poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, amb auto¬
rització expressa de l'Ajuntament i amb el compliment
dels requisits establerts a l'article 115 de la LCAP.
Opció 4.

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial de! contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 16. Demora en les prestacions
1. Quan el contractista, per causes a ell imputa¬

bles, hagués incorregut en demora respecte al com¬
pliment del termini total o dels terminis parcials, l'Ad¬
ministració podrà optar per la resolució del contracte
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o per la imposició de les penalitzacions establertes a
l'escala següent:
- Contractes amb l'import d'adjudicació fins a

500.000 pessetes, 500 pessetes diàries.
- De 500.001 pessetes a 1.000.000 de pessetes,

1.000 pessetes diàries.
- D'1.000.001 pessetes a 5.000.000 de pessetes,

2.000 pessetes diàries.
- De 5.000.001 de pessetes a 10.000.000 de pes¬

setes, 3.000 pessetes diàries.
- De 10.000.001 pessetes a 25.000.000 de pesse¬

tes, 5.000 pessetes diàries.
- De 25.000.001 pessetes a 100.000.000 de pesse¬

tes, 10.000 pessetes diàries.
- De 100.000.001 pessetes a 250.000.000 de pes¬

setes, 25.000 pessetes diàries.
- De 250.000.001 pessetes a 750.000.000 de pes¬

setes, 75.000 pessetes diàries.
- De 750.000.001 pessetes a 1.000.000.000 de

pessetes, 100.000 pessetes diàries.
- De 1.000.000.001 pessetes endavant, 1 pesseta

per cada 10.000 pessetes diàries.
2. Si les penalitzacions arriben al 20 per 100 de

l'import del contracte, l'òrgan de contractació està fa¬
cultat per a procedir a la resolució o acordar la conti¬
nuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitzacions.

3. El contractista podrà procedir a la suspensió del
compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos
comptats a partir del transcurs del termini ofert i ac¬
ceptat per la Corporació de conformitat amb la clàu¬
sula 19 d'aquest plec.

Clàusula 17. Règim sancionador
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, així
com dels terminis parcials assenyalats per a l'execu¬
ció successiva.

2. La constitució en mora del contractista no neces¬

sitarà intimació prèvia per part de l'Administració.
3. El contractista haurà de rescabalar el Municipi

pels danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats de
dol o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la in¬
demnització es determinarà per l'Ajuntament en raó
dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l'acció penal que en
el seu cas escaigui.

4. Amb independència d'aquesta indemnització,
l'incompliment o defectuós compliment de les obli¬
gacions contractuals donarà lloc a la imposició de
sancions. A aquests efectes s'entendrà per incom¬
pliments:
a) La inobservança de requisits d'ordre formal esta¬

blerts en el present plec i en les disposicions
d'aplicació.

b) La resistència als requeriments de la seva obser-
vança.

c) La utilització dels sistemes de treball, elements,
màquines o personal diferents als previstos en ei
projecte, en els plecs de clàusules i en les ofertes
del contractista, en el seu cas.

d) Els altres supòsits assenyalats en el present plec
o en les disposicions d'aplicació.

En els supòsits d'incompliment de les obligacions
assumides pel contractista, l'Ajuntament podrà com-

pel·lir-lo al compliment del contracte o acordar-ne la
resolució, amb els efectes següents:
a) Pèrdua de la garantia provisional i de la definitiva

o global, en el seu cas.
b) Inhabilitació del contractista per a ulteriors licita¬

cions i adjudicacions.
c) Reintegrament a càrrec del contractista de la des¬

pesa que resulti de la nova adjudicació o realitza¬
ció amb relació a l'anterior de la qual porti causa.

d) Retenció d'elements del contractista, si es creu
oportú.

Independentment del rescabalament per danys i
perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi re¬
solució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Inhabilitació temporal del contractista.
b) Multes fins a un 20% del pressupost.

En els casos d'imposició de sancions i resolució
del contracte a causa del seu incompliment, es dona¬
rà audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular
al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.

5. L'import de les penalitzacions per demora i de
les sancions es farà efectiu mitjançant la seva deduc¬
ció en les factures a abonar al contractista, sense

perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat
d'aquelles en els termes de l'article 44.a) de la LCAP.

6. Amb independència dels danys i perjudicis que
pot reclamar l'Ajuntament per motiu de l'incompliment
d'obligacions, com a mesura de cautela la Corporació
podrà aplicar l'import o retardar el pagament dels do¬
cuments que acreditin la realització total o parcial del
contracte, totalment o parcialment, en concepte de
deutes del contractista, per raó del contracte.

7. Altres faltes sancionables:

Clàusula 18. Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest contracte:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contrac¬

tista individual o l'extinció de la personalitat jurídica
de la societat contractista. En el cas de mort o inca¬
pacitat de l'empresari individual, la Corporació podrà
adordar la continuació del contracte amb els seus

successors, sempre que es compleixin les garanties
tècniques i econòmiques necessàries.

2. La declaració de fallida, de suspensió de pa¬
gaments, de concurs de creditors o d'insolvent fallit
en qualsevol procediment o l'acord de quitament i
espera.

3. El mutu acord entre l'Administració i el contrac¬
tista.

4. La falta de prestació pel contractista de la garan¬
tia definitiva o de les especials i complementàries
d'aquella dins de termini en els casos previstos a la
legislació i la no formalització del contracte dins de
termini.

5. La demora en el compliment dels terminis per
part del contractista.

6. La falta de pagament per part de l'Administració
en el termini de vuit mesos comptats a partir del
transcurs del termini ofert pel contractista i acceptat
per l'Administració de conformitat amb la clàusula 19
d'aquest plec.
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7. La suspensió per causa imputable a l'Adminis¬
tració de la iniciació del contracte per un termini supe¬
rior a sis mesos a partir de la data assenyalada per al
seu començament.

8. El desistiment o la suspensió del contracte per
un termini superior a un any acordada per l'Adminis¬
tració.

9. Les modificacions en el contracte, fins i tot suc¬
cessives, que impliquin, aïlladament o conjuntament,
alteracions del preu del contracte en el moment
d'aprovar la respectiva modificació en quantia supe¬
rior, en més o en menys, al 20 per 100 del l'import del
contracte o representin una alteració substancial de
la prestació inicial.

10. L'incompliment de les altres obligacions con¬
tractuals essencials.

11. Les altres establertes legalment per a aquests
tipus de contracte.
Opcional si existeix clàusula 11.4

12. No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'as¬
segurança de responsabilitat civil a què es refereix la
clàusula 11.4 d'aquest plec, en el termini d'un mes a
comptar des de l'inici de les obres.

Clàusula 19. Expedient de contractació, procediment
i forma d'adjudicació

1. L'expedient de contractació serà objecte de la
tramitació ordinària.

2. El present contracte s'adjudicarà pel procedi¬
ment negociat amb publicitat comunitària, a l'empara
de l'article 182, apartat... , de la LCAP, a l'empresari
elegit amb consulta prèvia i negociació dels termes
del contracte amb tres empresaris, com a mínim,
sempre que això sigui possible.

3. Per a la selecció de l'empresari, l'òrgan de con¬
tractació ha de tenir en compte tota l'oferta en el seu
conjunt, tant en l'aspecte econòmic, com en el tècnic,
de qualitat i també financer. En l'oferta econòmica i fi¬
nancera, l'empresari ofertant podrà determinar el cost
d'acord amb les diferents possibilitats temporals del
pagament de les prestacions objecte del contracte.
Aquestes variants s'han d'establir considerant el pa¬
gament a dos i a (opció 6/9) mesos des de l'expedició
de les certificacions o documents acreditatius de la
realització total o parcial del contracte i en aquests
termes s'entendrà formalitzada l'oferta.

4. En el supòsit que les variants fossin de sis o nou
mesos, l'acreditació d'interessos es produirà a partir
del transcurs del termini ofert per l'adjudicatari.

Clàusula 20. Publicitat del procediment
1. La invitació a la presentació d'ofertes es publica¬

rà mitjançant anuncis al Diari Oficial de les Comuni¬
tats Europees (DOCE) i al Butlletí Oficial de l'Estat
(BOE).

2. La remesa de l'anunci al DOCE precedirà a
l'efectuada al BOE, i en aquesta darrera s'indicarà la
data d'aquella remesa.

Clàusula 21. Condicions de capacitat dels ofertants
1. Estan capacitades per a contractar amb aquest

Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incorregu-
des en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions
de contractar determinats a la legislació vigent. L'acti¬
vitat de les esmentades empreses ha de tenir relació

directa amb l'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i
ha de disposar d'una organització amb elements sufi¬
cients per a la deguda execució del contracte.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d'empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

3. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empre¬
ses que haguessin participat en l'elaboració, en el
seu cas, de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte.

Clàusula 22. Presentació de proposicions i de la
documentació

1. El termini per a la presentació de la documenta¬
ció exigida és de 37 dies naturals, a comptar des de
la data de la remesa de l'anunci al DOCE, sempre
que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la
publicació de l'anunci al BOE.

2. Les proposicions s'han de presentar a: ... .

Si l'últim dia del termini és dissabte, cal presentar¬
ies al Registre General, plaça de Sant Miquel, núm.
1, planta baixa, edifici Novíssim.

Si l'últim dia és festiu o inhàbil a la localitat de l'òr¬

gan de contractació, s'entendrà prorrogat el termini
fins al primer dia hàbil següent.

Clàusula 23. Documentació que han de presentar els
ofertants

La documentació que cal presentar, continguda en
dos sobres, és la següent:

1. Sobre núm. 1.
Ha de portar la menció "Documentació administrati¬

va per al contracte núm. ... , que té per objecte ... ,

presentada per ..." i contindrà els documents que a
continuació es relacionen, si bé la inscripció en el Re¬
gistre Municipal de Licitadors eximeix de la presenta¬
ció dels documents actualitzats que hi figurin asse¬
nyalats amb les lletres a), b), c), d), e) i f). A aquests
darrers efectes, el secretari de la Mesa de Contracta¬
ció incorporarà a l'expedient diligència identificativa
dels documents vigents aportats pels empresaris i
que figurin en l'esmentat Registre.
a) Els que acreditin la personalitat de l'empresari:

a.1. Per a les persones físiques (empresaris indi¬
viduals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substi¬
tueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).

a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de
constitució i modificació, en el seu cas, degu¬
dament inscrita en el Registre Mercantil i
NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida
per la legislació mercantil aplicable, s'aporta¬
rà l'escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional, en

què constin les normes reguladores de l'acti¬
vitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en
el Registre oficial corresponent.

b) Si l'ofertant actua mitjançant representant o es
tracta d'una persona jurídica, document públic
d'apoderament, degudament inscrit en el Registre
públic corresponent i validat pel secretari general
de la Corporació, i DNI i NIF del representant.

c) Els que acreditin la solvència econòmica, finance¬
ra i tècnica o professional.
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c.1. Per acreditar ia solvència econòmica i finan¬
cera, els empresaris han d'aportar un o di¬
versos dels documents que es relacionen tot
seguit, sense perjudici que per raons justifi¬
cades puguin presentar qualsevol altra docu¬
mentació considerada suficient per l'Ajunta¬
ment:

- Informe d'institucions financeres o, en el seu

cas, justificant de l'existència d'una assegu¬
rança d'indemnització per riscos professio¬
nals.
Si es tracta de persones jurídiques, comptes
anuals inscrits al registre Mercantil o presen¬
tació de balanços o extractes de balanços,
en el supòsit que la publicació d'aquells sigui
obligatòria en els Estats en què les societats
es trobin establertes.
Declaració relativa a la xifra de negocis global
i dels serveis o treballs realitzats per l'empre¬
sa en el curs dels últims tres exercicis.

c.2. Per justificar la solvència tècnica, un o di¬
versos dels documents que es relacionen
tot seguit:

- Una relació dels principals subministra¬
ments efectuats durant els tres últims anys,
amb indicació del seu import, dates i desti¬
nació pública o privada, amb els correspo¬
nents certificats.
Descripció de l'equip tècnic, mesures utilitza¬
des pel subministrador per a assegurar la
qualitat i els mitjans d'estudi i investigació de
l'empresa.
Indicació dels tècnics o de les unitats tècni¬
ques, integrades o no en l'empresa, partici¬
pants en el contracte, especialment dels en¬
carregats del control de la qualitat.
Mostres, descripcions i fotografia dels pro¬
ductes que s'han de subministrar.
Certificacions establertes pels instituts o ser¬
veis oficials o homologats encarregats del
control de qualitat i que acrediten la confor¬
mitat d'articles ben identificats amb referèn¬
cia a certes especificacions o normes.
Control efectuat per l'Administració o en el
seu nom per un organisme oficial competent
de l'Estat en el qual l'empresari estigui esta¬
blert, sempre que hi hagi acord de l'esmentat
organisme, si els productes a subministrar
són complexos o a títol excepcional hagin de
respondre a una finalitat particular. El control
es referirà a les capacitats de producció i, si
fos necessari, d'estudi i investigació de l'em¬
presari, i també a les mesures utilitzades per
aquest últim per controlar la qualitat,

d) Acreditació de no trobar-se incorregut en les pro¬
hibicions per contractar amb l'Administració asse¬
nyalades a l'article 20 de la LCAP, la qual es pot
realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació
administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat com¬
petent podrà ser substituït per una declaració res¬
ponsable atorgada davant autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un
Estat membre de la Unió Europea i aquesta pos¬
sibilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat
respectiu, aquesta certificació es podrà també

substituir per una declaració responsable atorga¬
da davant una autoritat judicial.

e) En matèria d'obligacions tributàries i de Seguretat
Social:
e.1. Certificació acreditativa de trobar-se al cor¬

rent del compliment de les obligacions de
Seguretat Social imposades per les disposi¬
cions vigents.

e.2. Certificacions positives de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i de l'Institut Muni¬
cipal d'Hisenda de Barcelona acreditatives
de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb
aquest Ajuntament.

e.3. Document d'alta a l'Impost d'Activitats Eco¬
nòmiques, quan s'exerceixin activitats que hi
estiguin subjectes, i el darrer rebut d'aquest
impost.

f) Especialitats per a les empreses estrangeres:
f.1. Personalitat:

La capacitat d'obrar de les empreses no es¬
panyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjan¬
çant la inscripció en els registres o presenta¬
ció de les certificacions que s'indiquen en
l'annex I del RD 390/1996, d'1 de març, de
desenvolupament parcial de la LCAP, en fun¬
ció dels diferents contractes.

- La capacitat de les empreses estrangeres no
compreses en l'apartat anterior s'ha d'acredi¬
tar mitjançant certificació expedida per la res¬
pectiva representació diplomàtica espanyola,
en la qual es faci constar que figuren inscri¬
tes en el registre local professional, comer¬
cial o anàleg, o si això no és possible, que
actuen habitualment en el tràfic local en l'àm¬
bit de les activitats a les quals s'estén l'objec¬
te del contracte.
En aquest darrer supòsit, a més, s'hi haurà
d'adjuntar informe de la representació diplo¬
màtica espanyola sobre la condició d'estat
signatari de l'acord sobre contractació públi¬
ca de l'Organització Mundial del Comerç o,
en cas contrari, l'informe de reciprocitat a
què fa referència l'article 23.1 de la LCAP.

f.2. Solvència:
Els empresaris no espanyols d'Estats mem¬
bres de la Comunitat Europea és suficient
que acreditin, en el seu cas, davant l'òrgan
de contractació corresponent, la seva solvèn¬
cia econòmica i financera, tècnica, o profes¬
sional en els termes dels articles 16 a 19 de
la LCAP, així com la seva inscripció en el re¬
gistre professional o comercial en les condi¬
cions previstes per la legislació de l'Estat
d'establiment.
La resta d'empresaris estrangers, els docu¬
ments que acreditin la solvència econòmica,
financera i tècnica en els termes que asse¬
nyala aquesta clàusula en l'apartat 1.c).

f.3. Submissió jurisdiccional:
- Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels

jutjats i tribunals espanyols de qualsevol or¬
dre, per a totes les incidències que, de ma¬
nera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al
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fur jurisdiccional estranger que correspongui
al licitador.

g) Si s'escau, declaració responsable del represen¬
tant legal de l'empresari conforme la documenta¬
ció que consta en el Registre Municipal de Licita-
dors manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d'empresaris:
h.1. Cadascun dels empresaris que la componen

haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i
solvència, conforme als apartats anteriors.

h.2. Cal presentar el document acreditatiu del no¬
menament d'un representant o apoderat únic
amb facultats validades per exercir els drets i
complir les obligacions derivades del con¬
tracte.

h.3. Només en el cas de resultar adjudicatària la
unió haurà d'acreditar la seva constitució en

escriptura pública.
i) El resguard acreditatiu de la constitució de la ga¬

rantia provisional, si escau.
Si els anteriors documents es presenten mitjan¬

çant fotocòpies, hauran d'estar legitimades per no¬
tari o compulsades amb el seu original per l'òrgan
de contractació o per un funcionari d'aquesta Cor¬
poració.

2. Sobre núm. 2.
Ha de portar la menció "Proposició econòmica i fi¬

nancera i referències tècniques per al contracte núm.
... , que té per objecte ... presentada per..." i contin¬
drà l'oferta econòmica i financera, de conformitat amb
la clàusula 19 d'aquest plec, signada pel licitador o
persona que el representi i la documentació acredita¬
tiva de les referències tècniques.

La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model
següent:

"El Sr./La Sra. ... , domiciliat/da a ... carrer... núm.
... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat, en nom pro¬
pi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a
... carrer... núm. ... , assabentat/da de les condicions
exigides per optar a l'adjudicació del contracte núm.
... que té per objecte ... , es compromet a realitzar-lo
amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tècniques, per la
quantitat de ... pessetes (en lletres i xifres) a dos me¬
sos, i, com a variant, de ... pessetes (en lletres i xi¬
fres) a mesos. En dita quantitat s'inclou l'impost
sobre el valor afegit i les altres despeses exigides als
esmentats plecs.

Igualment declara sota la seva responsabilitat
que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l'Administració i no
està incorregut en cap prohibició de contractar le¬
galment establerta.

(Lloc, data i signatura)".

Clàusula 24. Garanties

1. Garantia provisional
Opció 1.

En el present contracte no s'exigeix garantia provi¬
sional.

Opció 2.
a) Per participar en la negociació és necessària la

constitució d'una garantia provisional consistent
en el 2 per 100 del pressupost del contracte, sal¬

vant que no s'hagi fet fixació prèvia del pressu¬
post, en el qual cas es determinarà estimativa-
ment per l'òrgan de contractació.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

c) La garantia provisional serà tornada als interes¬
sats una vegada s'hagi formalitzat l'adjudicació,
excepte la corresponent a l'adjudicatari de la lici¬
tació, la qual li serà tornada una vegada hagi di¬
positat la garantia definitiva. La diligència signada
pel president de la Mesa de contractació serà títol
suficient perquè la Tresoreria retorni la garantia
provisional als interessats que no hagin estat ad¬
judicataris del contracte.

2. Garantia definitiva

Opció 1.
1. L'adjudicatari del contracte està obligat a

constituir una garantia definitiva consistent en el 4
per 100 del pressupost del contracte, o de l'import
d'adjudicació, si l'òrgan de contractació no ha fet
fixació prèvia del pressupost, en el termini de 15
dies hàbils següents a la data de notificació de l'ad¬
judicació.

Aquesta quantitat és de ... pessetes, salvant que
sigui d'aplicació el que disposa la clàusula 28.3.b).

2. La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats le¬
galment admissibles, mitjançant aval bancari o per
contracte d'assegurança de caució.
Opció 2.

Ateses les característiques del present contracte,
es dispensa de l'obligació de constituir garantia defi¬
nitiva.

3. Garantia complementària
Opció 1.

Únicament quan hi hagi garantia definitiva.
a) Ateses les característiques del present contracte,

s'estableix una garantia complementària del ... %
del pressupost del contracte, o de l'import d'adju¬
dicació, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació'
prèvia del pressupost, amb els mateixos requisits i
efectes que la garantia definitiva.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

Opció 2.
En el present contracte no s'exigeix garantia com¬

plementària.

Clàusula 25. Mesa de contractació
1. La Mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L'alcalde o persona en qui delegui.
Secretari: El secretari de la Corporació o funcionari

lletrat en qui delegui.
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Vocals amb un mínim de 3 i un màxim de 5:
El cap del Departament d'Administració

També en formarà part l'interventor de la Corpo¬
ració o funcionari en qui delegui, amb veu però sen¬
se vot.

2. La Mesa de contractació qualificarà prèviament
la documentació integrant del sobre núm. 1 i procedi¬
rà a l'examen de les ofertes o proposicions presenta¬
des. Podrà determinar que la seva obertura s'efectuï
públicament, per a la qual cosa assenyalarà dia i hora
i ho notificarà als participants en la negociació en
temps prudencial. A continuació, elevarà les ofertes
presentades, amb l'acta i la proposta que consideri
pertinent, a l'òrgan competent per a efectuar l'adjudi¬
cació.

Clàusula 26. Adjudicació i perfeccionament del
contracte

1. L'òrgan competent adjudicarà, o no, el contracte
en el termini de ... des de la reunió de la Mesa de
contractació a l'empresari justificadament elegit.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els ofertants tenen dret a retirar la seva
proposta i que se'ls torni o cancel·li la garantia consti¬
tuïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació,
en virtut de la qual l'adjudicatari i la Corporació resta¬
ran obligats al seu compliment.

3. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomo¬
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:
a) Si la Mesa de contractació ha efectuat la proposta

amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta ex¬
ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusiva¬
ment el licitador en favor del qual es realitzi la pro¬
posta, en el qual cas l'adjudicació s'haurà de fer a
favor de la següent proposició més avantatjosa no
afectada per la infracció.

b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamenta-
dament que la proposició no pot ésser complerta
com a conseqüència de baixes desproporcio¬
nades o temeràries, en aquest cas, notificarà
aquesta circumstància als interessats, i el termini
expressat en l'apartat 1 d'aquesta clàusula s'am¬
pliarà el doble.
Serà considerada, en principi, com a despropor¬
cionada o temerària la baixa de tota proposició el
percentatge de la qual excedeixi en 10 unitats, si
més no, de la mitjana aritmètica dels percentat¬
ges de baixa de totes les proposicions econòmi¬
ques presentades i acceptades. Excepcional¬
ment i atès l'objecte del contracte, es podrà
reduir fins a 5 unitats l'esmentada referència per¬
centual, sempre que estigui motivada per l'òrgan
de contractació.

La declaració de caràcter desproporcionat o te¬
merari requerirà sol·licitud prèvia d'informació a
tots els licitadors que suposadament hi estiguin
compresos, i també l'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la
vista dels informes esmentats i de la proposta de
la mesa de contractació, acordarà l'adjudicació a
favor de la proposició més avantatjosa. Si l'adjudi¬
cació es realitza a favor de l'empresari la proposi¬
ció del qual hagués estat incorreguda inicialment
en presumpció de temeritat, s'exigirà una garantia
definitiva per l'import total del contracte adjudicat.

Clàusula 27. Notificació i formalització del contracte
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la negociació.
2. Així mateix, es notificarà a l'adjudicatari en el ter¬

mini de 10 dies hàbils i se'l requerirà perquè dintre
dels 15 dies hàbils següents a la data de la recepció
de la corresponent notificació acrediti haver constituït
la garantia definitiva o complementària, si escau, a la
Tresoreria de la Corporació, i es procedirà a la devo¬
lució de les provisionals constituïdes per altres partici¬
pants.

En la mateixa notificació, l'interessat serà citat per¬
què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l'adjudicatari no atengués l'esmentat re¬
queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb incoació prèvia de l'expedient opor¬
tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res¬
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document adminis¬
tratiu, que serà títol suficient per a accedir a qualsevol
registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a es¬
criptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les despe¬
ses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.

4. L'adjudicació del contracte es publicarà mitjan¬
çant anuncis al DOCE i al BOE, dins un termini no
superior a 48 dies a comptar de l'esmentada adjudi¬
cació.

Barcelona, ... de ... de ... .

El tècnic El cap del Departament d'Administració

Signat: Signat:

Diligència:
Opció 1.

El present plec és conforme al plec tipus aprovat
pel Consell Plenari/alcalde en data ... i s'ajusta a dret.
Opció 2.

S'hi adjunta informe.

El cap de la Secretaria Tecnicoadministrativa

Signat:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE TREBALLS ESPECÍFICS I CONCRETS NO HABITUALS DE L'ADMINISTRACIÓ

Tramitació ordinària. Procediment negociat amb publicitat comunitària
Imprès C06
Tràmit 210

Clàusula 1. Objecte
El present contracte té per objecte ... .

Clàusula 2. Naturalesa
1. Aquest contracte té caràcter administratiu i es

tipifica com a contracte de treballs específics i con¬
crets no habituals de l'Administració d'acord amb els
articles 5.2.a) i 197.4 de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les Administracions públi¬
ques (LCAP) i el seu règim jurídic és el previst a l'ar¬
ticle 7 de la mateixa Llei.

2. El seu atorgament no suposa en cap cas l'exis¬
tència d'una relació funcionarial o laboral entre l'Ad¬
ministració i el contractista.

Clàusula 3. Llei del contracte

Aquest contracte es regula pel present plec de
clàusules particulars, pel plec de prescripcions tècni¬
ques i pel plec de clàusules administratives generals
de l'Ajuntament de Barcelona, i, subsidiàriament, per:
- La Llei estatal 13/1995, de 18 de maig, de con¬

tractes de les Administracions públiques (LCAP) i
les disposicions que la despleguen.

- La normativa estatal i autonòmica aplicable al rè¬
gim local.

- La Llei especial del municipi de Barcelona i les
normes que la despleguen.

- Els Reials Decrets estatals 1465/1985, de 17 de
juliol, i 2357/1985, de 20 de novembre, en allò
que no s'oposin a la LCAP.

- El Reglament general de contractació de l'Estat,
en allò que no s'oposi a la LCAP.

- Ordenances, reglaments i bases d'execució del
pressupost municipal.

- La resta de normes del dret administratiu.
- Les normes del dret privat.

Clàusula 4. Prerrogatives de IAdministració
L'òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la

normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el
contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compli¬
ment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-
ne la resolució i els efectes d'aquesta decisió.

Clàusula 5. Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és

el competent per a resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via ad¬
ministrativa, amb expressa submissió als tribunals
de Barcelona.

Clàusula 6. Termini d'execució
La durada del present contracte és de (màxim 2

anys) a comptar des del dia següent al de la formalit¬
zació del contracte.

Clàusula 7. Pressupost
Opció 1.

1. El pressupost del contracte és de ... pessetes.
Opció 2.

1. El pressupost del contracte ha de ser presentat
pels licitadors, de conformitat amb l'article 86.a) de la
LCAP.

Aquesta quantitat s'ha d'entendre comprensiva de
la totalitat de l'objecte del contracte, i de totes les
despeses i costos accessoris exigits per la legislació
vigent que resulti d'aplicació, i anirà amb càrrec a les
partides següents:

Any C.Func C.Econ C.Organ Import Any C.Func C.Econ C.Organ Import

Import total □

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals:
Atès que el present contracte comporta despeses

de caràcter plurianual, la seva autorització o realit¬
zació se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

Paràgraf opcional per al cas que l'adjudicació s'efec¬
tuï en exercici anterior al de la seva execució:

Atès que el contracte es formalitza en exercici an¬
terior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudica¬
ció a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions deri¬
vades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.
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2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'impost sobre el valor afegit (lVA).
el qual hi serà repercutit com a partida independent.
Les despeses inherents a la licitació i formalització
del contracte aniran a càrrec de l'adjudicatari, i seran
descomptades de la primera factura a abonar al con¬
tractista mitjançant compensació d'ofici.

Clàusula 8. Abonaments al contractista
1. El pagament efectiu dels serveis prestats es rea¬

litzarà d'acord amb el procediment administratiu i en
els termes d'aquest plec de clàusules, segons la clàu¬
sula 18.

2. Als efectes de pagament, la Corporació expedirà
(periodicitat temporal) els documents que acreditin
les prestacions executades durant l'esmentat període
de temps.

3. Una vegada rebudes, les factures seran revisa¬
des i conformades pels òrgans gestors, els quals les
remetran a l'òrgan competent per al reconeixement
de l'obligació. Un cop reconeguda, serà expedit de
forma fefaent el document que acredita la realització
total o parcial del contracte, i la data de reconeixe¬
ment es considerarà, a tots els efectes, com a data
d'expedició del document.

4. L'Ajuntament practicarà la corresponent retenció
sobre el preu total del 15 per 100 en concepte d'im¬
post sobre la renda de les persones físiques i ingres¬
sarà l'import en la forma i termini legalment establerts
a l'Administració tributària que pertoqui.

Clàusula 9. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, atesa la

naturalesa d'aquest contracte.

Clàusula 10. Obligacions fiscals, laborals, socials,
administratives, tècniques i altres

1. El contractista resta obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de se¬
guretat social.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'IVA, el qual hi serà repercutit
com a partida independent, l'import dels materials
accessoris o auxiliars, de les despeses de la convo¬
catòria de la licitació; les publicacions que s'efec¬
tuïn, la formalització, quan escaigui, de les impo¬
sicions fiscals de tota mena derivades del contracte
i de les càrregues de tipus laboral o de seguretat
social.

3. Són a càrrec de l'adjudicatari totes les despe¬
ses que es derivin de l'execució del present con¬
tracte i en especial les de publicitat generades en
el procés de licitació i les de formalització, si es¬
cau. A tal efecte, i de conformitat amb les bases
d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament
descomptarà l'import de les esmentades despeses
del primer document que s'expedeixi acreditatiu de
la realització total o parcial del contracte o dels se¬
güents, si fos necessari.
Opcional

4. L'adjudicatari està obligat a contractar una pòlis¬
sa d'assegurança de responsabilitat civil per un im¬
port de ... pessetes, la qual ha de presentar en l'Ad¬
ministració del Sector/Districte dins del termini d'un
mes a comptar des de l'inici del contracte.

Clàusula 11. Risc i ventura

L'execució del contracte es realitza a risc i ventura
del contractista.

Clàusula 12. Danys causats com a conseqüència de
l'execució del contracte

El contractista és responsable de tots els danys i
perjudicis que s'ocasionin a tercers i a la Corporació
o al personal que en depèn.

Clàusula 13. Recepció i termini
1. Dins del termini d'un mes següent a l'entrega o

realització de les prestacions objecte d'aquest con¬
tracte, s'aixecarà acta de recepció o conformitat si
s'han realitzat d'acord amb els seus termes i a satis¬
facció de l'Ajuntament.

2. Efectuada la recepció o conformitat, començarà
a córrer el termini de garantia, que és de ... .

Clàusula 14. Subcontractació i cessió
Opció 1

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. En el present contracte resta prohibida la cessió.
Opció 2.

En el present contracte resten prohibides la sub¬
contractació i la cessió.

Clàusula 15. Demora en les prestacions
1. Quan el contractista, per causes a ell imputa¬

bles, hagués incorregut en demora respecte al com¬
pliment del termini total o dels terminis parcials, l'Ad¬
ministració podrà optar per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitzacions establertes a
la escala següent:

- Contractes amb l'import d'adjudicació fins a
500.000 pessetes, 500 pessetes diàries.

- De 500.001 pessetes a 1.000.000 de pessetes,
1.000 pessetes diàries.

- D'1.000.001 pessetes a 5.000.000 de pessetes,
2.000 pessetes diàries.

- De 5.000.001 de pessetes a 10.000.000 de pes¬
setes, 3.000 pessetes diàries.

- De 10.000.001 pessetes a 25.000.000 de pesse¬
tes, 5.000 pessetes diàries.

- De 25.000.001 pessetes a 100.000.000 de pesse¬
tes, 10.000 pessetes diàries.

- De 100.000.001 pessetes a 250.000.000 de pes¬
setes, 25.000 pessetes diàries.

- De 250.000.001 pessetes a 750.000.000 de pes¬
setes, 75.000 pessetes diàries.

- De 750.000.001 pessetes a 1.000.000.000 de
pessetes, 100.000 pessetes diàries.

- De 1.000.000.001 pessetes endavant, 1 pesseta
per cada 10.000 pessetes diàries.

2. Si les penalitzacions arriben al 20 per 100 de
l'import del contracte, l'òrgan de contractació està
facultat per a procedir a la resolució o acordar la
continuïtat de la seva execució amb imposició de
noves penalitzacions.

3. El contractista podrà procedir a la suspensió del
compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos
comptats a partir del transcurs del termini ofert i
acceptat per la Corporació de conformitat amb la
clàusula 18 d'aquest plec.
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Clàusula 16. Règim sancionador
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, així
com dels terminis parcials assenyalats per a l'execu¬
ció successiva.

2. La constitució en mora del contractista no

necessitarà intimació prèvia per part de l'Admi¬
nistració.

3. El contractista haurà de rescabalar el Municipi
pels danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats de
dol o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la in¬
demnització es determinarà per l'Ajuntament en raó
dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l'acció penal que en
el seu cas escaigui.

4. Amb independència d'aquesta indemnització, l'in¬
compliment o defectuós compliment de les obligacions
contractuals donarà lloc a la imposició de sancions.
A aquests efectes s'entendrà per incompliments:
a) La inobservança de requisits d'ordre formal esta¬

blerts en el present plec i en les disposicions
d'aplicació.

b) La resistència als requeriments de la seva obser-
vança.

c) La utilització dels sistemes de treball, elements,
màquines o personal diferents als previstos en el
projecte, en els plecs de clàusules i en les ofertes
del contractista, en el seu cas.

d) Els altres supòsits assenyalats en el present plec
o en les disposicions d'aplicació.

En els supòsits d'incompliment de les obligacions
assumides pel contractista, l'Ajuntament podrà
compel·lir-lo al compliment del contracte o acordar-
ne la resolució, amb els efectes següents:
a) Pèrdua de la garantia provisional i de la definitiva

o global, en el seu cas.
b) Inhabilitació del contractista per a ulteriors licita¬

cions i adjudicacions.
c) Reintegrament a càrrec del contractista de la des¬

pesa que resulti de la nova adjudicació o realitza¬
ció amb relació a l'anterior de la qual porti causa.

d) Retenció d'elements del contractista, si es creu
oportú.

Independentment del rescabalament per danys i
perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi re¬
solució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Inhabilitació temporal del contractista.
b) Multes fins a un 20% del pressupost.

En els casos d'imposició de sancions i resolució
del contracte a causa del seu incompliment, es do¬
narà audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular
al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.

5. L'import de les penalitzacions per demora i de
les sancions es farà efectiu mitjançant la seva deduc¬
ció en les factures a abonar al contractista, sense
perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat
d'aquelles en els termes de l'article 44.a) de la LCAP.

6. Amb independència dels danys i perjudicis que
pot reclamar l'Ajuntament per motiu de l'incompliment
d'obligacions, com a mesura de cautela la Corporació
podrà aplicar l'import o retardar el pagament dels do¬
cuments que acreditin la realització total o parcial del
contracte, totalment o parcialment, en concepte de
deutes del contractista, per raó del contracte.

7. Altres faltes sancionables:

Clàusula 17. Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest contracte:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contrac¬

tista. En aquests casos, la Corporació podrà acordar
la continuació del contracte amb els seus successors,
sempre que es compleixin les garanties tècniques i
econòmiques necessàries.

2. La declaració de fallida, de suspensió de pa¬
gaments, de concurs de creditors o d'insolvent fallit
en qualsevol procediment o l'acord de quitament i
espera.

3. El mutu acord entre l'Administració i el contrac¬
tista.

4. La falta de prestació pel contractista de la garan¬
tia definitiva o de les especials i complementàries
d'aquella dins de termini en els casos previstos a la
legislació i la no formalització del contracte dins de
termini.

5. La demora en el compliment dels terminis per
part del contractista.

6. La falta de pagament per part de l'Administració
en el termini de vuit mesos comptats a partir del
transcurs del termini ofert pel contractista i acceptat
per l'Administració de conformitat amb la clàusula 18
d'aquest plec.

7. La suspensió per causa imputable a l'Adminis¬
tració de la iniciació del contracte per un termini supe¬
rior a sis mesos a partir de la data assenyalada per al
seu començament.

8. El desistiment o la suspensió del contracte per
un termini superior a un any acordada per l'Adminis¬
tració.

9. Les modificacions en el contracte, fins i tot suc¬
cessives, que impliquin, aïlladament o conjuntament,
alteracions del preu del contracte en el moment
d'aprovar la respectiva modificació en quantia supe¬
rior, en més o en menys, al 20 per 100 del l'import del
contracte o representin una alteració substancial de
la prestació inicial.

10. L'incompliment de les altres obligacions con¬
tractuals essencials.

11. Les altres establertes legalment per a aquests
tipus de contracte.
Opcional si existeix clàusula 10.4

12. No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'as¬
segurança de responsabilitat civil a què es refereix la
clàusula 10.4 d'aquest plec, en el termini d'un mes a
comptar des de l'inici de les obres.

Clàusula 18. Expedient de contractació, procediment
i forma d'adjudicació

1. L'expedient de contractació serà objecte de la
tramitació ordinària.

2. El present contracte s'adjudicarà pel procedi¬
ment negociat amb publicitat comunitària, a l'empara
de l'article 210, apartat... , de la LCAP, a l'empresari
elegit amb consulta prèvia i negociació dels termes
del contracte amb tres empresaris, com a mínim,
sempre que això sigui possible.

3. Per a la selecció de l'empresari, l'òrgan de con¬
tractació ha de tenir en compte tota l'oferta en el seu
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conjunt, tant en l'aspecte econòmic, com en el tècnic,
de qualitat i també financer. En l'oferta econòmica i fi¬
nancera, l'empresari ofertant podrà determinar el cost
d'acord amb les diferents possibilitats temporals del
pagament de les prestacions objecte del contracte.
Aquestes variants s'han d'establir considerant el pa¬
gament a dos i a (opció 6/9) mesos des de l'expedició
de les certificacions o documents acreditatius de la
realització total o parcial del contracte i en aquests
termes s'entendrà formalitzada l'oferta.

4. En el supòsit que les variants fossin de sis o nou
mesos, l'acreditació d'interessos es produirà a partir
del transcurs del termini ofert per l'adjudicatari.

Clàusula 19. Publicitat del procediment
1. La invitació a la presentació d'ofertes es publica¬

rà mitjançant anuncis al Diari Oficial de les Comuni¬
tats Europees (DOCE) i al Butlletí Oficial de lEstat
(BOE).

2. La remesa de l'anunci al DOCE precedirà a
l'efectuada al BOE, i en aquesta darrera s'indicarà la
data d'aquella remesa.

Clàusula 20. Condicions de capacitat dels ofertants
1. Estan capacitades per a contractar amb aquest

Ajuntament les persones físiques, espanyoles o es¬
trangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no esti¬
guin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat
o prohibicions de contractar determinats a la legisla¬
ció vigent i reuneixin els requisits de solvència acadè¬
mica, professional, tècnica o científica que siguin ne¬
cessaris per a la realització del treball encomanat.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d'empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

3. Tanmateix, quan el pressupost del contracte su¬
peri la xifra fixada a l'article 25 de la LCAP, el licitador
espanyol o estranger no membre de la Unió Europea
haurà de disposar del següent document de classifi¬
cació:

Grup Subgrup Categoria

No obstant l'anterior, no serà exigida classificació
als adjudicataris persones físiques que, per raó de la
titularitat acadèmica d'ensenyament universitari cor¬
responent de què gaudeixin, estiguin facultades per a
la realització de l'objecte del contracte i es trobin ins¬
crites en el corresponent col·legi professional.

4. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empre¬
ses que haguessin participat en l'elaboració, en el
seu cas, de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte.

Clàusula 21. Presentació de proposicions i de la
documentació

1. El termini per a la presentació de la documenta¬
ció exigida és de 37 dies naturals, a comptar des de
la data de la remesa de l'anunci al DOCE, sempre
que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la
publicació de l'anunci al BOE.

2. Les proposicions s'han de presentar a: ... .

Si l'últim dia del termini és dissabte, cal presentar¬
ies al Registre General, plaça de Sant Miquel, núm.
1, planta baixa, Edifici Novíssim.

Si l'últim dia és festiu o inhàbil a la localitat de l'òr¬
gan de contractació, s'entendrà prorrogat el termini
fins al primer dia hàbil següent.

Clàusula 22. Documentació que han de presentar els
ofertants

La documentació que cal presentar, continguda en
dos sobres, és la següent:

1. Sobre núm. 1.
Ha de portar la menció "Documentació administrati¬

va per al contracte núm que té per objecte ... ,

presentada per ..." i contindrà els documents que a
continuació es relacionen, si bé la inscripció en el Re¬
gistre Municipal de Licitadors eximeix de la presenta¬
ció dels documents actualitzats que hi figurin asse¬
nyalats amb les lletres a), b), c), d), e) i f). A aquests
darrers efectes, el secretari de la Mesa de Contracta¬
ció incorporarà a l'expedient diligència identificativa
dels documents vigents aportats pels empresaris i
que figurin en l'esmentat Registre.
a) Els que acreditin la personalitat del licitador: docu¬

ment nacional d'identitat (DNI), o document que el
substitueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).

b) Si l'ofertant actua mitjançant representant, docu¬
ment públic d'apoderament, degudament inscrit
en el Registre públic corresponent i validat pel se¬
cretari general de la Corporació, i DNI i NIF del re¬
presentant.

c) Els que acreditin la corresponent classificació del li¬
citador ajustada a l'objecte del contracte, si el pres¬
supost és igual o superior a 10.000.000 de pesse¬
tes; o altrament els que n'acreditin la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
Si hagués de correspondre per l'anterior quantia i
per l'objecte del contracte, en el cas de les perso¬
nes físiques no serà exigida classificació, en
aquests casos han d'aportar certificacions de la ti¬
tulació universitària corresponent i de la inscripció
en el col·legi professional.
c.1. En els casos en què no s'exigeix classificació

per justificar la solvència econòmica i finan¬
cera, els empresaris persones físiques en
tots els casos, han d'aportar un o alguns dels
documents següents:

- Informe d'institucions financeres o, en el seu

cas, justificant de l'existència d'una assegu¬
rança d'indemnització per riscos professio¬
nals.

- Declaració relativa a la xifra de negocis glo¬
bal i dels serveis o treballs realitzats en el
curs dels últims tres exercicis.

c.2. Excepte en els casos en què gaudeixi de
classificació, per justificar la solvència tècni¬
ca o professional els licitadors han d'aportar
un o alguns dels documents següents:

- Les titulacions acadèmiques i professionals
i experiència dels licitadors i del personal de
direcció de l'empresa i, en particular, del
personal responsable de l'execució del con¬
tracte.
Una relació dels principals serveis o treballs
realitzats en els últims tres anys, amb ex-
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pressió dels imports, dates i beneficiaris pú¬
blics o privats d'aquells treballs.
Una descripció de l'equip tècnic i unitats tèc¬
niques participants en el contracte, integra¬
des o no directament en l'empresa del con¬
tractista, especialment dels responsables del
control de qualitat.
Una declaració que indiqui la mitjana anual
de personal i plantilla del personal directiu
durant els tres últims anys.
Una declaració del material, instal·lacions i
equip tècnic de què disposi l'empresari per a
la realització del contracte.
Una declaració de les mesures adoptades
pels empresaris per controlar la qualitat, i
també dels mitjans d'estudi i d'investigació
de què disposen.
Quan es tracti de serveis o treballs comple¬
xos o quan, excepcionalment, hagin de res¬
pondre a una finalitat especial, un control
efectuat per l'òrgan de contractació o en nom
d'aquest per un organisme oficial o homolo¬
gat competent de l'Estat en què estigui esta¬
blert l'empresari, amb l'acord de l'esmentat
organisme sobre la capacitat tècnica de l'em¬
presari i, si fos necessari, sobre els mitjans
d'estudi i d'investigació de què disposa i so¬
bre les mesures de control de la qualitat.
Una relació dels premis i mencions obtingu¬
des i publicacions efectuades.

d) Acreditació de no trobar-se incorregut en les pro¬
hibicions per contractar amb l'Administració asse¬
nyalades a l'article 20 de la LCAP, la qual es pot
realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació
administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat com¬
petent podrà ser substituït per una declaració res¬
ponsable atorgada davant autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un Es¬
tat membre de la Unió Europea i aquesta possi¬
bilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat
respectiu, aquesta certificació es podrà també
substituir per una declaració responsable atorga¬
da davant una autoritat judicial.

e) En matèria d'obligacions tributàries i de Seguretat
Social:
e.1. Certificació acreditativa de trobar-se al cor¬

rent del compliment de les obligacions de
Seguretat Social imposades per les disposi¬
cions vigents.

e.2. Certificacions positives de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i de l'Institut Muni¬
cipal d'Hisenda de Barcelona acreditatives
de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb
aquest Ajuntament.

e.3. Document d'alta a l'Impost d'Activitats Eco¬
nòmiques, quan s'exerceixin activitats que hi
estiguin subjectes, i el darrer rebut d'aquest
impost.

f) Especialitats per a les empreses estrangeres:
f.1. Personalitat:

La capacitat d'obrar dels licitadors no es¬

panyols d'Estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjan¬

çant la inscripció en els registres o presen¬
tació de les certificacions que s'indiquen en
l'annex I del RD 390/1996, d'1 de març, de
desenvolupament parcial de la LCAP, en fun¬
ció dels diferents contractes.

- La capacitat dels licitadors estrangers no
compresos en l'apartat anterior s'ha d'acredi¬
tar mitjançant certificació expedida per la res¬
pectiva representació diplomàtica espanyola,
en la qual es faci constar que figuren inscri¬
tes en el registre local professional, comer¬
cial o anàleg, o si això no és possible, que
actuen habitualment en el tràfic local en l'àm¬
bit de les activitats a les quals s'estén l'objec¬
te del contracte.
En aquest darrer supòsit, a més, s'hi haurà
d'adjuntar informe de la representació diplo¬
màtica espanyola sobre la condició d'estat
signatari de l'acord sobre contractació públi¬
ca de l'Organització Mundial del Comerç o,
en cas contrari, l'informe de reciprocitat a
què fa referència l'article 23.1 de la Llei.

f.2. Solvència:
Els empresaris no espanyols d'Estats mem¬
bres de la Comunitat Europea és suficient
que acreditin, en el seu cas, davant l'òrgan
de contractació corresponent, la seva solvèn¬
cia econòmica i financera, tècnica, o profes¬
sional en els termes dels articles 16 a 19 de
la LCAP, així com la seva inscripció en el re¬
gistre professional o comercial en les condi¬
cions previstes per la legislació de l'Estat
d'establiment.

- La resta d'empresaris estrangers, la classifi¬
cació assenyalada a la clàusula 25; si no fos
obligatòria, els documents que acreditin la
solvència econòmica, financera i tècnica en
els termes que assenyala aquesta clàusula
en l'apartat 1 .c).

f.3. Submissió jurisdiccional:
Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol or¬
dre, per a totes les incidències que, de ma¬
nera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al
fur jurisdiccional estranger que correspongui
al licitador.

g) Si s'escau, declaració responsable del represen¬
tant legal de l'empresari conforme la documenta¬
ció que consta en el Registre Municipal de Licita¬
dors manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d'empresaris:
h.1. Cadascun dels empresaris que la com¬

ponen haurà d'acreditar la seva capacitat
d'obrar i solvència, conforme als apartats
anteriors.

h.2. Cal presentar el document acreditatiu del no¬
menament d'un representant o apoderat únic
amb facultats validades per exercir els drets i
complir les obligacions derivades del con¬
tracte.

h.3. Només en el cas de resultar adjudicatària la
unió haurà d'acreditar la seva constitució en

escriptura pública.
i) El resguard acreditatiu de la constitució de la ga¬

rantia provisional, si escau.
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Si els anteriors documents es presenten mitjan¬
çant fotocòpies, aquestes hauran d'estar legitimades
per notari o compulsades amb el seu original per
l'òrgan de contractació o per un funcionari d'aquesta
Corporació.

2. Sobre núm. 2.
Ha de portar la menció "Proposició econòmica, fi¬

nancera i referències tècniques per al concurs relatiu
al contracte núm. ... , que té per objecte ... , presenta¬
da per ..." i contindrà l'oferta econòmica i financera,
de conformitat amb la clàusula 18 d'aquest plec, sig¬
nada pel licitador o persona que el representi i la do¬
cumentació acreditativa de les referències tècniques.

La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model
següent:

"El Sr./La Sra. ... , domiciliat/da a ... carrer... núm.
... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat, en nom pro¬
pi, o en representació de l'empresa ..., amb CIF núm.
..., amb domicili a ... carrer... núm. ..., assabentat/da
de les condicions exigides per optar a l'adjudicació
del contracte núm. ... per concepte de ... , es compro¬
met a realitzar-les amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i tècniques, per la quantitat
de ... pessetes (en lletres i xifres) a dos mesos, i, com
a variant, de ... pessetes (en lletres i xifres) a ... me¬
sos, comptats des de l'expedició dels documents
acreditatius de la realització total o parcial del con¬
tracte. En aquestes quantitats s'inclou l'impost sobre
el valor afegit i les altres despeses exigides als es¬
mentats plecs.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l'Administració i no està incor¬
regut en cap prohibició de contractar legalment es¬
tablerta.

(Lloc, data i signatura)".

Clàusula 23. Garanties

1. Garantia provisional
Opció 1.

En el present contracte no s'exigeix garantia provi¬
sional.

Opció 2.
a) Per participar en la negociació és necessària la

constitució d'una garantia provisional consistent
en el 2 per 100 del pressupost del contracte, sal¬
vant que no s'hagi fet fixació prèvia del pressu¬
post, en el qual cas es determinarà estimativa-
ment per l'òrgan de contractació.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

c) La garantia provisional serà tornada als interes¬
sats una vegada s'hagi formalitzat l'adjudicació,
excepte la corresponent a l'adjudicatari de la lici¬
tació, la qual li serà tornada una vegada hagi di¬
positat la garantia definitiva. La diligència signada
pel president de la Mesa de contractació serà títol
suficient perquè la Tresoreria retorni la garantia
provisional als interessats que no hagin estat ad¬
judicataris del contracte.

2. Garantia definitiva
Opció 1.

1. L'adjudicatari del contracte està obligat a consti¬
tuir una garantia definitiva consistent en el 4 per 100
del pressupost del contracte, o de l'import d'adjudica¬
ció, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació prèvia
del pressupost, en el termini de 15 dies hàbils se¬
güents a la data de notificació de l'adjudicació.

Aquesta quantitat és de ... pessetes, salvant que
sigui d'aplicació el que disposa la clàusula 25.3.b).

2. La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats le¬
galment admissibles, mitjançant aval bancari o per
contracte d'assegurança de caució.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació po¬
drà disposar que es constitueixi mitjançant retenció
del preu.
Opció 2.

Ateses les característiques del present contracte,
es dispensa de l'obligació de constituir garantia defi¬
nitiva.

3. Garantia complementària
Opció 1.

Únicament quan hi hagi garantia definitiva.
a) Ateses les característiques del present contracte,

s'estableix una garantia complementària del ... %
del pressupost del contracte, o de l'import d'adju¬
dicació, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació
prèvia del pressupost, amb els mateixos requisits i
efectes que la garantia definitiva.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà
disposar que es constitueixi mitjançant retenció del
preu.
Opció 2.

En el present contracte no s'exigeix garantia com¬
plementària.

Clàusula 24. Mesa de contractació
1. La Mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L'alcalde o persona en qui delegui.
Secretari: El secretari de la Corporació o funcionari

lletrat en qui delegui.
Vocals amb un mínim de 3 i un màxim de 5:
El cap del Departament d'Administració

També en formarà part l'interventor de la Corpo¬
ració o funcionari en qui delegui, amb veu però sen¬
se vot.

2. La Mesa de contractació qualificarà prèviament la
documentació integrant del sobre núm. 1 i procedirà a
l'examen de les ofertes o proposicions presentades.
Podrà determinar que la seva obertura s'efectuï públi¬
cament, per a la qual cosa assenyalarà dia i hora i ho
notificarà als participants en la negociació en temps
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prudencial. A continuació, elevarà les ofertes presenta¬
des, amb l'acta i la proposta que consideri pertinent, a
l'òrgan competent per a efectuar l'adjudicació.

Clàusula 25. Adjudicació i perfeccionament del
contracte

1. L'òrgan competent adjudicarà, o no, el contrac¬
te en el termini de ... des de la reunió de la Mesa de
contractació a l'empresari justificadament elegit.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els ofertants tenen dret a retirar la seva
proposta i que se'ls torni o cancel·li la garantia cons¬
tituïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació,
en virtut de la qual l'adjudicatari i la Corporació resta¬
ran obligats al seu compliment.

3. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomo¬
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:
a) Si la Mesa de contractació ha efectuat la proposta

amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta ex¬
ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusiva¬
ment el licitador en favor del qual es realitzi la pro¬
posta, en el qual cas l'adjudicació s'haurà de fer a
favor de la següent proposició més avantatjosa no
afectada per la infracció.

b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamen-
tadament que la proposició no pot ésser com¬
plerta com a conseqüència de baixes despropor¬
cionades o temeràries, en aquest cas, notificarà
aquesta circumstància als interessats, i el termini
expressat en l'apartat 1 d'aquesta clàusula s'am¬
pliarà el doble.
Serà considerada, en principi, com a despropor¬
cionada o temerària la baixa de tota proposició el
percentatge de la qual excedeixi en 10 unitats, si
més no, de la mitjana aritmètica dels percentatges
de baixa de totes les proposicions econòmiques
presentades i acceptades. Excepcionalment i atès
l'objecte del contracte, es podrà reduir fins a 5
unitats l'esmentada referència percentual, sempre
que estigui motivada per l'òrgan de contractació.
La declaració de caràcter desproporcionat o te¬
merari requerirà sol·licitud prèvia d'informació a
tots els licitadors que suposadament hi estiguin
compresos, i també l'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la
vista dels informes esmentats i de la proposta de
la mesa de contractació, acordarà l'adjudicació a
favor de la proposició més avantatjosa. Si l'adjudi¬
cació es realitza a favor de l'empresari la proposi¬

ció del qual hagués estat incorreguda inicialment
en presumpció de temeritat, s'exigirà una garantia
definitiva per l'import total del contracte adjudicat.

Clàusula 26. Notificació i formalització del contracte
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la negociació.
2. Així mateix, es notificarà a l'adjudicatari en el

termini de 10 dies hàbils i se'l requerirà perquè din¬
tre dels 15 dies hàbils següents a la data de la re¬
cepció de la corresponent notificació acrediti haver
constituït la garantia definitiva o complementària, si
escau, a la Tresoreria de la Corporació, i es procedi¬
rà a la devolució de les provisionals constituïdes per
altres participants.

En la mateixa notificació, l'interessat serà citat per¬
què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l'adjudicatari no atengués l'esmentat re¬
queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb incoació prèvia de l'expedient opor¬
tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res¬
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document admi¬
nistratiu, que serà títol suficient per a accedir a qual¬
sevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se
a escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
càrrec.

4. L'adjudicació del contracte es publicarà mitjan¬
çant anuncis al DOCE i al BOE, dins un termini no
superior a 48 dies a comptar de l'esmentada adjudi¬
cació.

Barcelona, ... de ... de ... .

El tècnic El cap del Departament d'Administració

Signat: Signat:

Diligència:
Opció 1

El present plec és conforme al plec tipus aprovat
pel Consell Plenari/alcalde en data ... i s'ajusta a dret.
Opció 2

S'hi adjunta informe.

El cap de la Secretaria Tecnicoadministrativa

Signat:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D'OBRES DE ...

Tramitació ordinària. Procediment negociat sense publicitat comunitària
Imprès C06
Tràmit 210

Clàusula 1. Objecte
El present contracte té per objecte les obres de ... .

El projecte d'obres té naturalesa contractual i defi¬
neix amb precisió l'objecte del contracte d'acord amb
el contingut mínim establert a l'article 124 de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Admi¬
nistracions públiques (LCAP), i conté el replanteig a
què es refereix l'article 129.

Clàusula 2. Naturalesa
Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifi¬

ca com a contracte d'obres, d'acord amb els articles
5.2.a) i 120 de la LCAP i el seu règim jurídic és el pre¬
vist a l'article 7 de la mateixa Llei.

Clàusula 3. Llei del contracte

Aquest contracte es regula pel present plec de
clàusules particulars, pel projecte d'obres, pel plec
de clàusules administratives generals de l'Ajunta¬
ment de Barcelona i, subsidiàriament, per:
- La Llei estatal 13/1995, de 18 de maig, de con¬

tractes de les Administracions públiques i les dis¬
posicions que la despleguen.

- La normativa estatal i autonòmica aplicable al rè¬
gim local.

- La Llei especial del municipi de Barcelona i les
normes que la despleguen.

- El Decret de la Generalitat de Catalunya 179/95,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

- El Reglament general de contractació de l'Estat,
en allò que no s'oposi a la LCAP.

- Normativa general sobre seguretat i higiene en el
treball, i en particular el Reial Decret 555/1986, de
21 de febrer, i modificacions posteriors, si escau.

- Ordenances, reglaments i bases d'execució del
pressupost municipal.

- La resta de normes del dret administratiu.
- Les normes del dret privat.

Clàusula 4. Prerrogatives de IAdministració
L'òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la

normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el
contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compli¬
ment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-
ne la resolució i els efectes d'aquesta decisió.

Clàusula 5. Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és

el competent per a resoldre les controvèrsies que

sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via ad¬
ministrativa, amb expressa submissió als tribunals
de Barcelona.

Clàusula 6. Termini d'execució, inici d'obra
La durada de les obres objecte del present con¬

tracte és de ... a comptar des del dia següent al de
l'acta de comprovació del replanteig a què es refe¬
reix la clàusula 10, o el que proposi l'adjudicatari, si
fos més curt.

Clàusula 7. Pressupost
Opció 1.

1. El pressupost del contracte és de ... pessetes.
Opció 2.

1. El pressupost del contracte ha de ser presentat
pels licitadors, de conformitat amb l'article 86.a) de la
LCAP.

Aquesta quantitat s'ha d'entendre comprensiva de
la totalitat de l'obra, i de totes les despeses i costos
accessoris exigits per la legislació vigent que resulti
d'aplicació, i anirà amb càrrec a les partides se¬
güents:

Any C.Func
c
o
o

LU

Ò C.Organ Import Any C.Func C.Econ C.Organ Import

Import total □

Paràgraf opcional per al cas de despeses pluri-
anuals:

Atès que el present contracte comporta des¬
peses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius Pressupostos mu¬
nicipals.
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Paràgraf opcional per al cas que l'adjudicació s'efec¬
tuï en exercici anterior al de la seva execució:

Atès que el contracte es formalitza en exercici an¬
terior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudica¬
ció a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions deri¬
vades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'impost sobre el valor afegit (IVA),
el qual hi serà repercutit com a partida independent.

3. Si durant l'execució de les obres fos necessària
la substitució d'algunes unitats per altres no previstes
en el pressupost, sempre que no variï substancial¬
ment de les previstes, l'execució d'aquestes noves
unitats serà obligatòria per a l'adjudicatari i les certifi¬
cacions corresponents seran abonades al preu que,
per a les unitats inicials, consti en el pressupost del
projecte, amb aplicació de la baixa de licitació.

4. La partida d'imprevistos, i les altres xifrades a
preu fet en el pressupost, no suposen dret del con¬
tractista a la seva percepció, només en la quantia o
unitat d'obra dels treballs realment realitzats.

Clàusula 8. Abonaments al contractista
1. El pagament efectiu dels serveis prestats es rea¬

litzarà d'acord amb el procediment administratiu i en
els termes d'aquest plec de clàusules, segons la clàu¬
sula 24.

2. Als efectes del pagament, la Corporació expedi¬
rà (periodicitat temporal} les certificacions, les quals
comprendran les prestacions executades durant l'es¬
mentat període de temps.

3. El contractista resta obligat a presentar, davant
l'òrgan de contractació, relació valorada de l'obra rea¬
litzada amb descripció d'unitats i preus singulars. La
relació serà revisada, i les obres comprovades, mitjan¬
çant inspecció per part del tècnic facultatiu de l'Ajunta¬
ment, el qual serà l'únic competent per a elaborar i
subscriure la corresponent certificació. D'aquesta ma¬
nera, i sota la seva responsabilitat, acreditarà la veraci¬
tat i adequació de la relació presentada a l'objecte con¬
tractual. Una vegada complimentada la certificació de
l'obra en tots els seus punts, conformada per l'òrgan
de contractació i reconeguda l'obligació per l'òrgan
competent, serà expedida de forma fefaent al contrac¬
tista, i aquesta data tindrà, a tots els efectes, la consi¬
deració de data d'expedició de la certificació.

Clàusula 9. Revisió de preus
Opció 1.

1. L'import de les revisions que siguin procedents
es farà efectiu mitjançant l'abonament o descompte
corresponent en les certificacions o pagaments par¬
cials o, excepcionalment, en la liquidació del contrac¬
te, si no s'han pogut incloure en les esmentades certi¬
ficacions o pagaments parcials.

2. La fórmula de revisió en el present plec és la se¬
güent:

Opció 2.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses

les característiques del present contracte.

Clàusula 10. Acta de comprovació del replanteig
El termini per a la realització de l'acta de compro¬

vació del replanteig és de ... dies des de la data de la
formalització del contracte.

Clàusula 11. Personal facultatiu
1. L'Ajuntament designarà un director facultatiu de

l'obra, amb titulació adequada i suficient, entre el per¬
sonal tècnic de la Corporació o aliè especialment
contractat mitjançant concurs o lliurement.

2. El director facultatiu és el responsable de la di¬
recció de l'obra, amb independència que compti amb
col·laboradors, i assumeix davant la Corporació la
responsabilitat final de l'execució del projecte.

Clàusula 12. Llibre d'obra
1. En l'execució d'aquest contracte és obligatori

portar un llibre, en el qual el director o el col·laborador
ha de consignar les assistències, les ordres que es
dictin i les incidències que es produeixin en el desen¬
volupament de les obres.

2. S'ha d'obrir amb la data de l'acta de comprova¬
ció del replanteig i tancar amb la de l'acta formal de
recepció positiva de les obres.

Clàusula 13. Programa de treball
L'adjudicatari ha de presentar per a la seva aprova¬

ció, en el Registre General d'aquest Ajuntament, dins
del termini d'un mes des de l'inici de les obres, un

programa de treball amb planificació detallada de
l'execució de cadascuna de les diverses fases en què
es realitzarà els treballs, els quals comprenen les
obres esmentades i la seva quantia.

Clàusula 14. Personal
1. El contractista ha d'aportar tot el personal ne¬

cessari i suficient per a la realització de l'objecte del
contracte, d'acord amb les condicions tècniques esta¬
blertes i amb plena responsabilitat per oferir una exe¬
cució a plena satisfacció de la Corporació.

2. L'esmentat personal ha d'estar proveït del ves¬
tuari adequat, per compte i càrrec exclusiu del con¬
tractista.

3. Tot el personal que executi l'obra ha de depen¬
dre únicament del contractista adjudicatari a tots el
efectes, sense que entre aquest o aquell i l'Ajunta¬
ment existeixi cap vincle de dependència funcionarial
ni laboral. A tal efecte, prèviament a l'inici de l'execu¬
ció del contracte, el contractista és obligat a especifi¬
car les persones concretes que executaran l'obra i a
acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Segure¬
tat Social. Durant la vigència del contracte, cal comu¬
nicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució
o modificació d'aquelles persones i acreditar que la
seva situació laboral s'ajusta a dret.

4. El contractista ha de designar una persona res¬
ponsable per a la bona marxa dels treballs i el com¬
portament del personal; també ha de fer d'enllaç amb
els corresponents serveis municipals i el director fa¬
cultatiu.

Clàusula 15. Obligacions fiscals, laborals, socials,
administratives i tècniques

1. El contractista resta obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de se¬
guretat social i de seguretat i higiene en el treball a
què fa referència el RD 555/86, si escau.
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Aquest paràgraf s'ha d'incloure en eis supòsits se¬
güents: 1) obres, el pressupost global de les quals
(IVA inclòs), sigui igual o superior a 100 milions; 2)
obres que hagin d'utilitzar 50 o més treballadors
comptats en la fase de major utilització simultània de
mà d'obra; 3) obres consistents en túnels, galeries,
conduccions subterrànies i preses.

A aquests darrers efectes, l'adjudicatari ha de pre¬
sentar, per a la seva aprovació, a l'Administració del
Sector/Districte, el Pla de seguretat i higiene en el tre¬
ball, abans de l'inici de l'obra.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'IVA, el qual hi serà repercutit com
a partida independent, l'import dels materials acces¬
soris o auxiliars, de les despeses de la convocatòria
de la licitació; les publicacions que s'efectuïn, la for¬
malització, quan escaigui, de les imposicions fiscals
de tota mena derivades del contracte i de les càrre¬
gues de tipus laboral o de seguretat social.

3. Són a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses
que es derivin de l'execució del present contracte, i
en especial les de publicitat generades en el procés
de licitació i les de formalització, si escau. A tal efec¬
te, i de conformitat amb les bases d'execució del
pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà l'im¬
port de les esmentades despeses de la primera certi¬
ficació que s'expedeixi o de les següents, si fos ne¬
cessari.

4. L'adjudicatari ha de complir la normativa munici¬
pal sobre comunicació i senyalització d'obres, d'acord
amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i
càrrec les despeses derivades de la seva aplicació.
En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les
prescripcions de l'esmentada normativa i descompta¬
rà el seu import de la mateixa forma descrita al parà¬
graf anterior.

5. L'adjudicatari ha de complir, a més, les següents
obligacions de tipus tècnic:
a) La vigilància i les condicions de seguretat i protec¬

ció de l'obra d'acord amb la legislació vigent són
de la responsabilitat de l'adjudicatari, i van a càr¬
rec seu les despeses corresponents, incloses les
derivades del RD 555/1986, que regula el Pressu¬
post de seguretat i higiene en el treball, el qual
comporta la designació d'un tècnic mitjà respon¬
sable per part del contractista.

b) Les preses provisionals i les tanques d'obra van a
càrrec del contractista.

c) Les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat han de
ser executades per instal·ladors autoritzats. A tal
fi, cal que acreditin estar en possessió dels cor¬
responents títols expedits per l'Administració com¬
petent.

d) Col·locació, a càrrec seu, dels cartells informatius
de l'obra i de desviament de trànsit amb el textos i
característiques que li indiquin els Serveis Tèc¬
nics Municipals.

e) Amb independència dels assaigs i estudis geo-
tècnics, hidràulics, etc., que puguin aportar-se al
projecte, l'adjudicatari ha de realitzar tots els estu¬
dis, assaigs i informes que siguin necessaris per a
la correcta execució de les obres, que seran de la
seva total responsabilitat.

f) La conservació, manteniment i regatge de totes
les espècies vegetals i arbres inclosos a l'obra du¬
rant el període de garantia de l'obra.

g) Tots els elements metàl·lics de la instal·lació que
estiguin a l'abast tant dels transeünts com del per¬
sonal que els hagi de manipular s'han de connec¬
tar amb presa de terra segons les instruccions Ml-
BT-039 del Reglament electrotècnic per a la baixa
tensió, aprovat per decret 2413/1973, de 20 de
setembre (BOE de 9-X-1973), i modificacions
posteriors.

h) Van a càrrec del contractista adjudicatari de les
obres la redacció de tots els documents (projec¬
te, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per
a la legalització de les instal·lacions davant els
Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalu¬
nya, i ha de gestionar amb els Serveis d'En¬
llumenat de l'Ajuntament de Barcelona les ins¬
tàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en
marxa necessàries. La instal·lació no es conside¬
rarà conclosa fins que els esmentats tràmits esti¬
guin totalment realitzats.

i) Respectar la normativa d'abocament i eliminació de
residus vigent, així com prendre les mesures ne¬
cessàries per evitar la contaminació de la natura i
molt especialment dels rius, llacs i dipòsits d'aigua.

j) Elaborar el projecte fi d'obra o "as built', d'acord
amb les condicions establertes al plec de con¬
dicions tècniques aprovat pel Consell Plenari
d'aquest Ajuntament el 10 de març de 1995 (Ga¬
seta Municipal de 20-X-1995).

Opcional
6. L'adjudicatari està obligat a contractar una pòlis¬

sa d'assegurança de responsabilitat civil per un im¬
port de ... pessetes, la qual ha de presentar en l'Ad¬
ministració del Sector/Districte dins del termini d'un
mes a comptar des de l'inici de les obres.

Clàusula 16. Risc i ventura
L'execució del contracte es realitza a risc i ventura

del contractista.

Clàusula 17. Danys causats com a conseqüència de
l'execució de les obres

El contractista és responsable de tots els danys i
perjudicis que s'ocasionin a tercers i a la Corporació
o al personal que en depèn.

Igualment són responsabilitat de l'adjudicatari els
accidents que puguin produir-se per incompliment de
les prescripcions en matèria de senyalització i tanca¬
ment del recinte de l'obra.

Clàusula 18. Objectes trobats i materials procedents
de les obres

1. El contractista és responsable de tots els objec¬
tes que es trobin o descobreixin durant l'execució de
les obres, ha de donar immediatament compte de les
troballes a la direcció de l'obra i col·locar-los sota la
seva custòdia.

2. Els materials rescatats de l'obra es consideraran

propietat de l'Ajuntament i seran traslladats pel con¬
tractista al lloc que determini la Corporació.

Clàusula 19. Recepció i termini de garantia
1. Dins del termini d'un mes següent a l'entrega o

realització de les obres, s'aixecarà acta de recepció si
es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l'Ajuntament.

2. Rebudes les obres, començarà a córrer el termi¬
ni de garantia que és de: ...



1580 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 32 (extraordinari) 4-XII-1997

Clàusula 20. Subcontractació i cessió
Opció 1.

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. Els drets i obligacions dimanants del contracte
poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, amb auto¬
rització expressa de l'Ajuntament i amb el compliment
dels requisits establerts a l'article 115 de la LCAP.
Opció 2.

En el present contracte resten prohibides la
subcontractació i la cessió.
Opció 3.

1. En el present contracte resta prohibida la sub¬
contractació.

2. Els drets i obligacions dimanants del contracte
poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, amb auto¬
rització expressa de l'Ajuntament i amb el compliment
dels requisits establerts a l'article 115 de la LCAP.
Opció 4.

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 21. Demora en les prestacions
1. Quan el contractista, per causes a ell imputa¬

bles, hagués incorregut en demora respecte al com¬
pliment del termini total o dels terminis parcials, l'Ad¬
ministració podrà optar per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitzacions establertes a
l'escala següent:
- Contractes amb l'import d'adjudicació fins a

500.000 pessetes, 500 pessetes diàries.
- De 500.001 pessetes a 1.000.000 de pessetes,

1.000 pessetes diàries.
- D'1.000.001 pessetes a 5.000.000 de pessetes,

2.000 pessetes diàries.
- De 5.000.001 de pessetes a 10.000.000 de pes¬

setes, 3.000 pessetes diàries.
- De 10.000.001 pessetes a 25.000.000 de pesse¬

tes, 5.000 pessetes diàries.
- De 25.000.001 pessetes a 100.000.000 de pesse¬

tes, 10.000 pessetes diàries.
- De 100.000.001 pessetes a 250.000.000 de pes¬

setes, 25.000 pessetes diàries.
- De 250.000.001 pessetes a 750.000.000 de pes¬

setes, 75.000 pessetes diàries.
- De 750.000.001 pessetes a 1.000.000.000 de

pessetes, 100.000 pessetes diàries.
- De 1.000.000.001 pessetes endavant, 1 pesseta

per cada 10.000 pessetes diàries.
2. Si les penalitzacions arriben al 20 per 100 de

l'import del contracte, l'òrgan de contractació està fa¬
cultat per a procedir a la resolució o acordar la conti¬
nuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitzacions.

3. El contractista podrà procedir a la suspensió del
compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos
comptats a partir del transcurs del termini ofert i ac¬
ceptat per la Corporació de conformitat amb la clàu¬
sula 24 d'aquest plec.

Clàusula 22. Règim sancionador
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, així
com dels terminis parcials assenyalats per a l'execu¬
ció successiva.

2. La constitució en mora del contractista no neces¬

sitarà intimació prèvia per part de l'Administració.
3. El contractista haurà de rescabalar el Municipi

pels danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats de
dol o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la in¬
demnització es determinarà per l'Ajuntament en raó
dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l'acció penal que en
el seu cas escaigui.

4. Amb independència d'aquesta indemnització,
l'incompliment o defectuós compliment de les obli¬
gacions contractuals donarà lloc a la imposició de
sancions. A aquests efectes s'entendrà per incom¬
pliments:
a) La inobservança de requisits d'ordre formal esta¬

blerts en el present plec i en les disposicions
d'aplicació.

b) La resistència als requeriments de la seva obser-
vança.

c) La utilització dels sistemes de treball, elements,
màquines o personal diferents als previstos en el
projecte, en els plecs de clàusules i en les ofertes
del contractista, en el seu cas.

d) Falsejament de les relacions d'obres facilitades
pels contractistes als efectes de certificació o de
les relacions de prestacions consignades en el
document cobratori.

e) L'aplicació de materials de característiques dife¬
rents a les exigides en el projecte.

f) La paralització de les obres.
g) La infracció de les previsions sobre senyalització i

seguretat de tercers en les obres públiques.
h) Els altres supòsits assenyalats en el present plec

o en les disposicions d'aplicació.
En els supòsits d'incompliment de les obligacions

assumides pel contractista, l'Ajuntament podrà com-
pel·lir-lo al compliment del contracte o acordar-ne la
resolució, amb els efectes següents:
a) Pèrdua de la garantia provisional i de la definitiva,

complementària o global, en el seu cas.
b) Inhabilitació del contractista per a ulteriors licita¬

cions i adjudicacions.
c) Reintegrament a càrrec del contractista de la des¬

pesa que resulti de la nova adjudicació o realitza¬
ció amb relació a l'anterior de la qual porti causa.

d) Retenció d'elements del contractista, si es creu
oportú.

Independentment del rescabalament per danys i
perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi re¬
solució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Inhabilitació temporal del contractista.
b) Multes fins a un 20% del pressupost.

En els casos d'imposició de sancions i resolució
del contracte a causa del seu incompliment, es do¬
narà audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular
al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.

5. L'import de les penalitzacions per demora i de
les sancions es farà efectiu mitjançant la seva deduc¬
ció en les certificacions que es produeixin, sense per-
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judici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aque¬
lles en els termes de l'article 44.a) de la LCAP.

6. Amb independència dels danys i perjudicis que
pot reclamar l'Ajuntament per motiu de l'incompli¬
ment d'obligacions, com a mesura cautelar l'Ajunta¬
ment podrà aplicar l'import o retardar el pagament
de les certificacions, totalment o parcialment, en
compensació de deutes del contractista, per raó de
l'obra.

7. Altres faltes sancionables:

Clàusula 23. Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest contracte:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contrac¬

tista individual o l'extinció de la personalitat jurídica
de la societat contractista. En el cas de mort o inca¬
pacitat de l'empresari individual, la Corporació podrà
acordar la continuació del contracte amb els seus

successors, sempre que es compleixin les garanties
tècniques i econòmiques necessàries.

2. La declaració de fallida, de suspensió de pa¬
gaments, de concurs de creditors o d'insolvent fallit
en qualsevol procediment o l'acord de quitament i
espera.

3. El mutu acord entre l'Administració i el contrac¬
tista.

4. La falta de prestació pel contractista de la garan¬
tia definitiva o de les especials i complementàries
d'aquella dins de termini en els casos previstos a la
legislació i la no formalització del contracte dins de
termini.

5. La demora en el compliment dels terminis per
part del contractista.

6. La falta de pagament per part de l'Administració
en el termini de vuit mesos comptats a partir del
transcurs del termini ofert pel contractista i acceptat
per l'Administració de conformitat amb la clàusula 24
d'aquest plec.

7. La demora en la comprovació del replanteig.
8. La suspensió de la iniciació de les obres per un

termini superior a sis mesos acordada per part de
l'Administració.

9. El desistiment o la suspensió de les obres per un
termini superior a sis mesos acordada per l'Adminis¬
tració.

10. Els errors materials que pugui contenir el pro¬
jecte o pressupost elaborat per l'Administració que
afectin el pressupost de l'obra en un 20 per 100, com
a mínim.

11. Les modificacions en el pressupost, fins i tot
successives, que impliquin, aïlladament o conjunta¬
ment, alteracions del preu del contracte en el moment
d'aprovar la respectiva modificació, en més o en
menys, en quantia superior al 20 per 100 del l'import
del contracte o representin una alteració substancial
del projecte inicial.

12. L'incompliment de les altres obligacions con¬
tractuals essencials.

13. Les altres establertes legalment per al contrac¬
te d'obres.

Opcional si existeix clàusula 15.6:
14. No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'as¬

segurança de responsabilitat civil a què es refereix la

clàusula 15.6 d'aquest plec, en el termini d'un mes a
comptar des de l'inici de les obres.

Clàusula 24. Expedient de contractació, procediment
i forma d'adjudicació

1. L'expedient de contractació serà objecte de la
tramitació ordinària.

2. El present contracte s'adjudicarà pel procedi¬
ment negociat, a l'empara de l'article ... apartat... de
la LCAP, a l'empresari elegit amb prèvia consulta i
negociació dels termes del contracte amb tres em¬
presaris, com a mínim, sempre que això sigui pos¬
sible.

3. Per a la selecció de l'empresari, l'òrgan de con¬
tractació ha de tenir en compte tota l'oferta en el seu
conjunt, tant en l'aspecte econòmic, com en el tècnic,
de qualitat i també financer. En l'oferta econòmica i fi¬
nancera, l'empresari ofertant podrà determinar el cost
d'acord amb les diferents possibilitats temporals del
pagament de les prestacions objecte del contracte.
Aquestes variants s'han d'establir considerant el pa¬
gament a dos i a (opció 6/9) mesos des de l'expedició
de les certificacions o documents acreditatius de la
realització total o parcial del contracte i en aquests
termes s'entendrà formalitzada l'oferta.

4. En el supòsit que les variants fossin de sis o nou
mesos, l'acreditació d'interessos es produirà a partir
del transcurs del termini ofert per l'adjudicatari.

Clàusula 25. Condicions de capacitat dels ofertants
1. Estan capacitades per a contractar amb aquest

Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incorregu-
des en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions
de contractar determinats a la legislació vigent. L'acti¬
vitat de les esmentades empreses ha de tenir relació
directa amb l'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i
ha de disposar d'una organització amb elements sufi¬
cients per a la deguda execució del contracte.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d'empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

3. Tanmateix, quan el pressupost del contracte
superi la xifra fixada a l'article 25 de la LCAP, l'em¬
presari espanyol o estranger no membre de la Unió
Europea haurà de disposar del següent document
de classificació de contractistes d'obres:

Grup Subgrup Categoria

4. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empre¬
ses que haguessin participat en l'elaboració, en el
seu cas, de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte.

Clàusula 26. Documentació que han de presentar éls
ofertants

La documentació que cal presentar, continguda en
dos sobres, és la següent:
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1. Sobre núm. 1.
Ha de portar la menció "Documentació administrati¬

va per al contracte núm. ... que té per objecte ..., pre¬
sentada per..." i contindrà els documents que a conti¬
nuació es relacionen, si bé la inscripció en el Registre
Municipal de Licitadors eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats
amb les lletres a), b), c), d), e) i f). A aquests darrers
efectes, el secretari de la Mesa de Contractació incor¬
porarà a l'expedient diligència identificativa dels do¬
cuments vigents aportats pels empresaris i que figurin
en l'esmentat Registre.
a) Els que acreditin la personalitat de l'empresari:

a.1. Per a les persones físiques (empresaris indi¬
viduals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substi¬
tueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).

a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de
constitució i modificació, en el seu cas, degu¬
dament inscrita en el Registre Mercantil i
NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida
per la legislació mercantil aplicable, s'aporta¬
rà l'escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional, en
què constin les normes reguladores de l'acti¬
vitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en
el Registre oficial corresponent.

b) Si l'ofertant actua mitjançant representant o es
tracta d'una persona jurídica, document públic
d'apoderament, degudament inscrit en el Registre
públic corresponent i validat pel secretari general
de la Corporació, i DNI i NIF del representant.

c) Els que acreditin la corresponent classificació de
l'empresa licitadora ajustada a l'objecte del con¬
tracte, si el pressupost és igual o superior a
20.000.000 de pessetes en el grup subgrup i cate¬
goria assenyalades a la clàusula 25 d'aquest plec;
o altrament els que n'acreditin la solvència econò¬
mica, financera i tècnica o professional.
c.1. En el cas de no ser obligatòria la classifica¬

ció, els empresaris han d'aportar un o diver¬
sos dels documents que es relacionen tot se¬
guit per acreditar la solvència econòmica i
financera, sense perjudici que per raons jus¬
tificades puguin presentar qualsevol altra do¬
cumentació considerada suficient per l'Ajun¬
tament:
Informe d'institucions financeres o, en el
seu cas, justificant de l'existència d'una as¬

segurança d'indemnització per riscos pro¬
fessionals.

- Si es tracta de persones jurídiques, comptes
anuals inscrits al Registre Mercantil o pre¬
sentació de balanços o extractes de balan¬
ços, en el supòsit que la publicació d'aquells
sigui obligatòria en els Estats en què les so¬
cietats es trobin establertes.

- Declaració relativa a la xifra de negocis
global i dels serveis o treballs realitzats per
l'empresa en el curs dels últims tres exer¬
cicis.

c.2. Per justificar la solvència tècnica, un o di¬
versos dels documents que es relacionen tot
seguit:

- Títols acadèmics i experiència de l'empresari
i dels quadres de l'empresa i, en particular,
del o dels responsables de les obres.

- Relació de les obres executades en el curs

dels últims cinc anys, acompanyada de certi¬
ficats de bona execució per a les més impor¬
tants.

Declaració indicant la maquinària, material i
equip tècnic de què disposarà l'empresari
per a l'execució de les obres.

- Declaració indicant els efectius personals
mitjans anuals de l'empresa i la importància
dels seus equips directius durant els tres úl¬
tims anys.
Declaració indicant els tècnics o les unitats
tècniques, estiguin o no integrades a l'em¬
presa, de què disposi per a l'execució de les
obres.

d) Acreditació de no trobar-se incorregut en les pro¬
hibicions per contractar amb l'Administració asse¬
nyalades a l'article 20 de la LCAP, la qual es pot
realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació
administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat com¬
petent podrà ser substituït per una declaració res¬
ponsable atorgada davant autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un
Estat membre de la Unió Europea i aquesta possi¬
bilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat res¬
pectiu, aquesta certificació es podrà també subs¬
tituir per una declaració responsable atorgada
davant una autoritat judicial.

e) En matèria d'obligacions tributàries i de Seguretat
Social:
e.1. Certificació acreditativa de trobar-se al cor¬

rent del compliment de les obligacions de
Seguretat Social imposades per les disposi¬
cions vigents.

e.2. Certificacions positives de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i de l'Institut Muni¬
cipal d'Hisenda de Barcelona acreditatives
de trobar-se al corrent del compliment de
les obligacions tributàries amb l'Estat i amb
aquest Ajuntament.

e.3. Document d'alta a l'Impost d'Activitats Eco¬
nòmiques, quan s'exerceixin activitats que hi
estiguin subjectes, i el darrer rebut d'aquest
impost.

f) Especialitats per a les empreses estrangeres:
f.1. Personalitat:

La capacitat d'obrar de les empreses no es¬
panyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjan¬
çant la inscripció en els registres o presenta¬
ció de les certificacions que s'indiquen en
l'annex I del RD 390/1996, d'1 de març, de
desenvolupament parcial de la LCAP, en fun¬
ció dels diferents contractes.

- La capacitat de les empreses estrangeres no
compreses en l'apartat anterior s'ha d'acredi¬
tar mitjançant certificació expedida per la res¬
pectiva representació diplomàtica espanyola,
en la qual es faci constar que figuren inscri¬
tes en el registre local professional, comer¬
cial o anàleg, o si això no és possible, que
actuen habitualment en el tràfic local en l'àm¬
bit de les activitats a les quals s'estén l'objec¬
te del contracte.
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En aquest darrer supòsit, a més, s'hi haurà
d'adjuntar informe de la representació diplo¬
màtica espanyola sobre la condició d'estat
signatari de l'acord sobre contractació públi¬
ca de l'Organització Mundial del Comerç o,
en cas contrari, l'informe de reciprocitat a
què fa referència l'article 23.1 de la LCAP.

f.2. Solvència:
Els empresaris no espanyols d'Estats mem¬
bres de la Comunitat Europea és suficient
que acreditin, en el seu cas, davant l'òrgan
de contractació corresponent, la seva solvèn¬
cia econòmica i financera, tècnica, o profes¬
sional en els termes dels articles 16 a 19 de
la LCAP, així com la seva inscripció en el re¬
gistre professional o comercial en les condi¬
cions previstes per la legislació de l'Estat
d'establiment.
La resta d'empresaris estrangers, la classifi¬
cació assenyalada a la clàusula 27; si no
fos obligatòria, els documents que acreditin
la solvència econòmica, financera i tècnica
en els termes que assenyala aquesta clàu¬
sula en l'apartat 1.c). En tot cas cal que
aquestes empreses estiguin inscrites al Re¬
gistre Mercantil i acreditin tenir oberta su¬
cursal a Espanya.

f.3. Submissió jurisdiccional:
Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol or¬
dre, per a totes les incidències que, de ma¬
nera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al
fur jurisdiccional estranger que correspongui
al licitador.

g) Si s'escau, declaració responsable del represen¬
tant legal de l'empresari conforme la documenta¬
ció que consta en el Registre Municipal de Licita-
dors manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d'empresaris:
h.1. Cadascun dels empresaris que la componen

haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i
solvència, conforme als apartats anteriors.

h.2. Cal presentar el document acreditatiu del no¬
menament d'un representant o apoderat únic
amb facultats validades per exercir els drets i
complir les obligacions derivades del con¬
tracte.

h.3. Només en el cas de resultar adjudicatària la
unió haurà d'acreditar la seva constitució en

escriptura pública.
i) El resguard acreditatiu de la constitució de la ga¬

rantia provisional, si escau.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant

fotocòpies, hauran d'estar legitimades per notari o
compulsades amb el seu original per l'òrgan de con¬
tractació o per un funcionari d'aquesta Corporació.

2. Sobre núm. 2.
Ha de portar la menció "Proposició econòmica i re¬

ferències tècniques per al contracte núm ... que té per
objecte ... , presentada per..." i contindrà l'oferta eco¬
nòmica i financera, de conformitat amb la clàusula 24
d'aquest plec, signada pel licitador o persona que el
representi i la documentació acreditativa de les refe¬
rències tècniques.

La proposició econòmica s'ha d'ajustar ai model
següent:

"El Sr./La Sra. ..., domiciliat/da a ... carrer ... núm.
..., amb DNI/NIF núm. ..., major d'edat, en nom propi,
o en representació de l'empresa ... amb domicili a ...

carrer ... núm. ..., assabentat/da de les condicions
exigides per optar a l'adjudicació del contracte núm...
que té per objecte ..., es compromet a realitzar-les
amb subjecció al projecte i al plec de clàusules admi¬
nistratives particulars, per la quantitat de ... pessetes
(en lletres i xifres) a dos mesos, i, com a variant, de ...

pessetes (en lletres i xifres) a ... mesos. En dita quan¬
titat s'inclou l'impost sobre el valor afegit i les altres
despeses exigides a l'esmentat plec.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l'Administració i no està incorregut
en cap prohibició de contractar legalment establerta.

(Lloc, data i signatura)".

Clàusula 27. Garanties

1. Garantia provisional
Opció 1.

En el present contracte no s'exigeix garantia provi¬
sional.
Opció 2.
a) Per participar en la negociació és necessària la

constitució d'una garantia provisional consistent
en el 2 per 100 del pressupost del contracte, sal¬
vant que no s'hagi fet fixació prèvia del pressu¬
post, en el qual cas es determinarà estimativa-
ment per l'òrgan de contractació.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

c) La garantia provisional serà tornada als interes¬
sats una vegada s'hagi formalitzat l'adjudicació,
excepte la corresponent a l'adjudicatari de la lici¬
tació, la qual li serà tornada una vegada hagi di¬
positat la garantia definitiva. La diligència signada
pel president de la Mesa de contractació serà títol
suficient perquè la Tresoreria retorni la garantia
provisional als interessats que no hagin estat ad¬
judicataris del contracte.

2. Garantia definitiva
Opció 1.

1. L'adjudicatari del contracte està obligat a consti¬
tuir una garantia definitiva consistent en el 4 per 100
del pressupost del contracte, o de l'import d'adjudica¬
ció, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació prèvia
del pressupost, en el termini de 15 dies hàbils se¬
güents a la data de notificació de l'adjudicació.

Aquesta quantitat és de ... pessetes, salvant que
sigui d'aplicació el que disposa la clàusula 29.3.b)
d'aquest plec.

2. La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats le¬
galment admissibles, mitjançant aval bancari o per
contracte d'assegurança de caució.



1584 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 32 (extraordinari) 4-XII-1997

Opció 2.
Ateses les característiques del present contracte,

es dispensa de l'obligació de constituir garantia defi¬
nitiva.

3. Garantia complementària
Opció 1.

Únicament quan hi hagi garantia definitiva.
a) Ateses les característiques del present contracte,

s'estableix una garantia complementària del ... %
del pressupost del contracte, o de l'import d'adju¬
dicació, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació
prèvia del pressupost, amb els mateixos requisits i
efectes que la garantia definitiva.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

Opció 2.
En el present contracte no s'exigeix garantia com¬

plementària.

Clàusula 28. Mesa de contractació
1. La Mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L'alcalde o persona en qui delegui.
Secretari: El secretari de la Corporació o funcionari

lletrat en qui delegui.
Vocals amb un mínim de 3 i un màxim de 5:
El cap del Departament d'Administració

També en formarà part l'interventor de la Corpo¬
ració o funcionari en qui delegui, amb veu però sen¬
se vot.

2. La Mesa de contractació qualificarà prèviament
la documentació integrant del sobre núm. 1 i proce¬
dirà a l'examen de les ofertes o proposicions pre¬
sentades. Podrà determinar que la seva obertura
s'efectuï públicament, per a la qual cosa assenyala¬
rà dia i hora i ho notificarà ais participants en la ne¬
gociació en temps prudencial. A continuació, elevarà
les ofertes presentades, amb l'acta i la proposta que
consideri pertinent, a l'òrgan competent per a efec¬
tuar l'adjudicació.

Clàusula 29. Adjudicació i perfeccionament del
contracte

1. L'òrgan competent adjudicarà, o no, el contracte
en el termini de ... des de la reunió de la Mesa de
contractació a l'empresari justificadament elegit.
Transcorregut ei termini anterior sense acord de la
Corporació, els ofertants tenen dret a retirar la seva

proposta i que se'ls torni o cancel·li la garantia consti¬
tuïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació,
en virtut de la qual l'adjudicatari i la Corporació resta¬
ran obligats al seu compliment.

3. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomo¬
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:
a) Si la Mesa de contractació ha efectuat la proposta

amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta ex¬
ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusiva¬
ment el licitador en favor del qual es realitzi la pro¬
posta, en el qual cas l'adjudicació s'haurà de fer a
favor de la següent proposició més avantatjosa no
afectada per la infracció,

b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamenta-
dament que la proposició no pot ésser complerta
com a conseqüència de baixes desproporciona¬
des o temeràries, en aquest cas, notificarà
aquesta circumstància als interessats, i el termini
expressat en l'apartat 1 d'aquesta clàusula s'am¬
pliarà el doble.
Serà considerada, en principi, com a despropor¬
cionada o temerària la baixa de tota proposició el
percentatge de la qual excedeixi en 10 unitats, si
més no, de la mitjana aritmètica dels percentat¬
ges de baixa de totes les proposicions econòmi¬
ques presentades i acceptades. Excepcional¬
ment i atès l'objecte del contracte, es podrà
reduir fins a 5 unitats l'esmentada referència per¬
centual, sempre que estigui motivada per l'òrgan
de contractació.
La declaració de caràcter desproporcionat o te¬
merari requerirà sol·licitud prèvia d'informació a
tots els licitadors que suposadament hi estiguin
compresos, i també l'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a
la vista dels informes esmentats i de la proposta
de la mesa de contractació, acordarà l'adjudica¬
ció a favor de la proposició més avantatjosa. Si
l'adjudicació es realitza a favor de l'empresari la
proposició del qual hagués estat incorreguda
inicialment en presumpció de temeritat, s'exigirà
una garantia definitiva per l'import total del con¬
tracte adjudicat.

Clàusula 30. Notificació i formalització del contracte
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la negociació.
2. Així mateix, es notificarà a l'adjudicatari en el ter¬

mini de 10 dies hàbils i se'l requerirà perquè dintre
dels 15 dies hàbils següents a la data de la recepció
de la corresponent notificació, acrediti haver constituït
la garantia definitiva o complementària, si escau, a la
Tresoreria de la Corporació, i es procedirà a la devo¬
lució de les provisionals constituïdes per altres partici¬
pants.

En la mateixa notificació, l'interessat serà citat per¬
què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l'adjudicatari no atengués l'esmentat re¬
queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb prèvia incoació de l'expedient opor¬
tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res¬
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document admi¬
nistratiu, que serà títol suficient per a accedir a qual¬
sevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se
a escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
càrrec.

4. Sempre que l'import de l'adjudicació sigui igual o
superior a 5.000.000 de pessetes, l'adjudicació del
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contracte es publicarà mitjançant anunci al (variable
opcional: BOE/BOP/Gaseta Municipal), en un termini
no superior a 48 dies a comptar de l'esmentada adju¬
dicació.

Barcelona, ... de ... de ... .

El tècnic El cap del Departament d'Administració

Signat: Signat:

Diligència:
Opció 1.

El present plec és conforme al plec tipus aprovat
pel Consell Plenari/alcalde en data ... i s'ajusta a dret.
Opció 2.

S'hi adjunta informe.

El cap de la Secretaria Tecnicoadministrativa

Signat:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA DE¬
CONTRACTE DE SERVEIS DE...

Tramitació ordinària. Procediment negociat sense publicitat comunitària
Tràmit 210

Clàusula 1. Objecte
El present contracte té per objecte ... .

Clàusula 2. Naturalesa
Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifi¬

ca com a contracte de ...

Opció 1.
Consultoria i assistència

Opció 2.
Serveis d'acord amb els articles 5.2.a) i 197 de la

Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Ad¬
ministracions públiques (LCAP) i el seu règim jurídic
és el previst a l'article 7 de la mateixa Llei.

Clàusula 3. Llei del contracte

Aquest contracte es regula pel present plec de
clàusules particulars, pel plec de prescripcions tècni¬
ques i pel plec de clàusules administratives generals
de l'Ajuntament de Barcelona i, subsidiàriament, per:
- La Llei estatal 13/1995, de 18 de maig, de con¬

tractes de les Administracions públiques i les dis¬
posicions que la despleguen.

- La normativa estatal i autonòmica aplicable al rè¬
gim local.

- La Llei especial del municipi de Barcelona i les
normes que la despleguen.

- El Decret estatal 1005/1974, de 4 d'abril, i les se¬
ves modificacions posteriors, en allò que no
s'oposi a la LCAP.

- El Reglament general de contractació de l'Estat,
en allò que no s'oposi a la LCAP.

- Ordenances, reglaments i bases d'execució del
pressupost municipal.

- La resta de normes del dret administratiu.
- Les normes del dret privat.

Clàusula 4. Prerrogatives de IAdministració
L'òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la

normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el
contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compli¬
ment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-
ne la resolució i els efectes d'aquesta decisió.

Clàusula 5. Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el

competent per a resoldre les controvèrsies que sor¬
geixin entre les parts, un cop esgotada la via adminis¬
trativa, amb expressa submissió als tribunals de
Barcelona.

Clàusula 6. Termini d'execució
La durada del present contracte és de... a comp¬

tar des del dia següent al de la formalització del con¬
tracte.

Paràgraf opcional per al cas de considerar-se neces¬
sària la pròrroga:

El present contracte podrà prorrogar-se per mutu
acord de les parts abans de la seva finalització fins a
un màxim de ... .

Clàusula 7. Pressupost
Opció 1.

1. El pressupost del contracte és de ... pessetes.
Opció 2.

1. El pressupost del contracte ha de ser presentat
pels licitadors, de conformitat amb l'article 86.a) de la
LCAP.

Aquesta quantitat s'ha d'entendre comprensiva de
la totalitat de l'objecte del contracte, i de totes les
despeses i costos accessoris exigits per la legislació
vigent que resulti d'aplicació, i anirà amb càrrec a les
partides següents:

Any C.Func
c
o
o

LJU

d C.Organ Import Any C.Func C.Econ C.Organ Import

Import total | l

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals:
Atès que el present contracte comporta despe¬

ses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius Pressupostos mu¬
nicipals.
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Paràgraf opcional per al cas que l'adjudicació s'efec¬
tuï en exercici anterior al de la seva execució:

Atès que el contracte es formalitza en exercici an¬
terior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudica¬
ció a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions deri¬
vades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'impost sobre el valor afegit (IVA),
el qual hi serà repercutit com a partida independent.

Clàusula 8. Abonaments al contractista
1. El pagament efectiu dels serveis prestats es rea¬

litzarà d'acord amb el procediment administratiu i en
els termes d'aquest plec de clàusules, segons la clàu¬
sula 19.

2. Als efectes de pagament, la Corporació expedirà
(,periodicitat temporal) els documents que acreditin
les prestacions executades durant l'esmentat període
de temps.

3. Una vegada rebudes, les factures seran revisa¬
des i conformades pels òrgans gestors, els quals les
remetran a l'òrgan competent per al reconeixement
de l'obligació. Un cop reconeguda, serà expedit de
forma fefaent el document que acredita la realització
total o parcial del contracte, i la data de reconeixe¬
ment es considerarà, a tots els efectes, com a data
d'expedició del document.

Clàusula 9. Revisió de preus
Opció 1.

1. L'import de les revisions que siguin procedents
es farà efectiu mitjançant l'abonament o descompte
corresponent en les factures o pagaments parcials o,
excepcionalment, en la liquidació del contracte, si no
s'han pogut incloure en les esmentades certificacions
o pagaments parcials.

2. La fórmula de revisió en el present plec és la se¬
güent:

Opció 2.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses

les característiques del present contracte.

Clàusula 10. Personal
* 1. El contractista ha d'aportar tot el personal ne¬

cessari i suficient per a la realització de l'objecte del
contracte, d'acord amb les condicions tècniques esta¬
blertes i amb plena responsabilitat per oferir una exe¬
cució a plena satisfacció de la Corporació.

2. Tot el personal que executi les prestacions de¬
pendrà únicament del contractista adjudicatari a tots
el efectes, sense que entre aquest o aquell i l'Ajunta¬
ment existeixi cap vincle de dependència funcionarial
ni laboral. A tal efecte, prèviament a l'inici de l'execu¬
ció del contracte, el contractista és obligat a especifi¬
car les persones concretes que executaran les pres¬
tacions i a acreditar la seva afiliació i situació d'alta a
la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte,
cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol
substitució o modificació d'aquelles persones i acredi¬
tar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

3. El contractista ha de designar una persona res¬
ponsable per a la bona marxa dels treballs i el com¬
portament del personal; també ha de fer d'enllaç amb
els corresponents serveis municipals.

Clàusula 11. Obligacions fiscals, laborals, socials,
administratives, tècniques i altres

1. El contractista resta obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de se¬
guretat social.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'IVA, el qual hi serà repercutit com a partida
independent, l'import dels materials accessoris o
auxiliars, de les despeses de la convocatòria de la li¬
citació; les publicacions que s'efectuïn, la formalitza¬
ció, quan escaigui, de les imposicions fiscals de tota
mena derivades del contracte i de les càrregues de ti¬
pus laboral o de seguretat social.

3. Són a càrrec de l'adjudicatari totes les despe¬
ses que es derivin de l'execució del present contrac¬
te i en especial de les de publicitat generades en el
procés de licitació i les de formalització, si escau. A
tal efecte, i de conformitat amb les bases d'execució
■del pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà
l'import de les esmentades despeses del primer do¬
cument que s'expedeixi acreditatiu de la realització
total o parcial del contracte o dels següents, si fos
necessari.
Opcional

4. L'adjudicatari està obligat a contractar una pòlis¬
sa d'assegurança de responsabilitat civil per un im¬
port de ... pessetes, la qual ha de presentar en l'Ad¬
ministració del Sector/Districte dins del termini d'un
mes a comptar des de l'inici del contracte.

Clàusula 12. Risc i ventura
L'execució del contracte es realitza a risc i ventura

del contractista.

Clàusula 13. Danys causats com a conseqüència de
l'execució del contracte

El contractista és responsable de tots els danys i
perjudicis' que s'ocasionin a tercers i a la Corporació
o al personal que en depèn.

Clàusula 14. Recepció i termini de garantia
1. Dins del termini d'un mes següent a l'entrega o

realització de les prestacions objecte d'aquest con¬
tracte, s'aixecarà acta de recepció i/o conformitat si
s'han realitzat d'acord amb els seus termes i a satis¬
facció de l'Ajuntament.

2. Efectuada la recepció o conformitat, començarà
a córrer el termini de garantia que és de ... .

Clàusula 15. Subcontractació i cessió
Opció 1.

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. Els drets i obligacions dimanants del contracte
poden ser cedits a un tercer sempre que les quali¬
tats tècniques o personals del cedent no hagin es¬
tat raó determinant de l'adjudicació del contracte,
amb autorització expressa de l'Ajuntament i amb el
compliment dels requisits establerts a l'article 115
de la LCAP.
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Opció 2.
En el present contracte resten prohibides la

subcontractació i la cessió.

Opció 3.
1. En el present contracte resta prohibida la sub¬

contractació.
2. Els drets i obligacions dimanants del contracte

poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, amb auto¬
rització expressa de l'Ajuntament i amb el compliment
dels requisits establerts a l'article 115 de la LCAP.
Opció 4.

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 16. Demora en les prestacions
1. Quan el contractista, per causes a ell imputa¬

bles, hagués incorregut en demora respecte al com¬
pliment del termini total o dels terminis parcials, l'Ad¬
ministració podrà optar per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitzacions establertes a
l'escala següent:

- Contractes amb l'import d'adjudicació fins a
500.000 pessetes, 500 pessetes diàries.

- De 500.001 pessetes a 1.000.000 de pessetes,
1.000 pessetes diàries.

- D'1.000.001 pessetes a 5.000.000 de pessetes,
2.000 pessetes diàries.

- De 5.000.001 de pessetes a 10.000.000 de pes¬
setes, 3.000 pessetes diàries.

- De 10.000.001 pessetes a 25.000.000 de pesse¬
tes, 5.000 pessetes diàries.

- De 25.000.001 pessetes a 100.000.000 de pesse¬
tes, 10.000 pessetes diàries.

- De 100.000.001 pessetes a 250.000.000 de pes¬
setes, 25.000 pessetes diàries.

- De 250.000.001 pessetes a 750.000.000 de pes¬
setes, 75.000 pessetes diàries.

- De 750.000.001 pessetes a 1.000.000.000 de
pessetes, 100.000 pessetes diàries.

- De 1.000.000.001 pessetes endavant, 1 pesseta
per cada 10.000 pessetes diàries.

2. Si les penalitzacions arriben al 20 per 100 de
l'import del contracte, l'òrgan de contractació està fa¬
cultat per a procedir a la resolució o acordar la conti¬
nuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitzacions.

3. El contractista podrà procedir a la suspensió del
compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos
comptats a partir del transcurs del termini ofert i ac¬
ceptat per la Corporació de conformitat amb la clàu¬
sula 19 d'aquest plec.

Clàusula 17. Règim sancionador
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, així
com dels terminis parcials assenyalats per a l'execu¬
ció successiva.

2. La constitució en mora del contractista no neces¬

sitarà intimació prèvia per part de l'Administració.
3. El contractista haurà de rescabalar el Municipi

pels danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats de
dol o negligència en el compliment de les obligacions

resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la in¬
demnització es determinarà per l'Ajuntament en raó
dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l'acció penal que en
el seu cas escaigui.

4. Amb independència d'aquesta indemnització,
l'incompliment o defectuós compliment de les obli¬
gacions contractuals donarà lloc a la imposició de
sancions. A aquests efectes s'entendrà per incom¬
pliments:
a) La inobservança de requisits d'ordre formal esta¬

blerts en el present plec i en les disposicions
d'aplicació.

b) La resistència als requeriments de la seva obser-
vança.

c) La utilització dels sistemes de treball, elements,
màquines o personal diferents als previstos en el
projecte, en els plecs de clàusules i en les ofertes
del contractista, en el seu cas.

d) Els altres supòsits assenyalats en el present plec
o en les disposicions d'aplicació.

En els supòsits d'incompliment de les obligacions
assumides pel contractista, l'Ajuntament podrà com-
pel·lir-lo al compliment del contracte o acordar-ne la
resolució, amb els efectes següents:
a) Pèrdua de la garantia provisional i de la definitiva

o global, en el seu cas.
b) Inhabilitació del contractista per a ulteriors licita¬

cions i adjudicacions.
c) Reintegrament a càrrec del contractista de la des¬

pesa que resulti de la nova adjudicació o realitza¬
ció amb relació a l'anterior de la qual porti causa.

d) Retenció d'elements del contractista, si es creu
oportú.

Independentment del rescabalament per danys i
perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi re¬
solució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Inhabilitació temporal del contractista.
b) Multes fins a un 20% del pressupost.

En els casos d'imposició de sancions i resolució
del contracte a causa del seu incompliment, es do¬
narà audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular
al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.

5. L'import de les penalitzacions per demora i de
les sancions es farà efectiu mitjançant la seva deduc¬
ció en les factures a abonar al contractista, sense

perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat
d'aquelles en els termes de l'article 44.a) de la LCAP.

6. Amb independència dels danys i perjudicis que
pot reclamar l'Ajuntament per motiu de l'incompliment
d'obligacions, com a mesura de cautela la Corporació
podrà aplicar l'import o retardar el pagament dels do¬
cuments que acreditin la realització total o parcial del
contracte, totalment o parcialment, en concepte de
deutes del contractista, per raó del contracte.

7. Altres faltes sancionables:

Clàusula 18. Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest contracte:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contrac¬

tista individual o l'extinció de la personalitat jurídica
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de la societat contractista. En el cas de mort o inca¬

pacitat de l'empresari individual, la Corporació podrà
acordar la continuació del contracte amb els seus

successors, sempre que es compleixin les garanties
tècniques i econòmiques necessàries.

2. La declaració de fallida, de suspensió de paga¬
ments, de concurs de creditors o d'insolvent fallit en

qualsevol procediment o l'acord de quitament i espera.
3. El mutu acord entre l'Administració i el contrac¬

tista.
4. La falta de prestació pel contractista de la garan¬

tia definitiva o de les especials i complementàries
d'aquella dins de termini en els casos previstos a la
legislació i la no formalització del contracte dins de
termini.

5. La demora en el compliment dels terminis per
part del contractista.

6. La falta de pagament per part de l'Administració
en el termini de vuit mesos comptats a partir del
transcurs del termini ofert pel contractista i acceptat
per l'Administració de conformitat amb la clàusula 19
d'aquest plec.

7. La suspensió per causa imputable a l'Adminis¬
tració de la iniciació del contracte per un termini supe¬
rior a sis mesos a partir de la data assenyalada per al
seu començament.

8. El desistiment o la suspensió del contracte per
un termini superior a un any acordada per l'Admi¬
nistració.

9. Les modificacions en el contracte, fins i tot suc¬

cessives, que impliquin, aïlladament o conjuntament,
alteracions del preu del contracte en el moment
d'aprovar la respectiva modificació en quantia supe¬
rior, en més o en menys, al 20 per 100 del l'import del
contracte o representin una alteració substancial de
la prestació inicial.

10. L'incompliment de les altres obligacions con¬
tractuals essencials.

11. Les altres establertes legalment per a aquests
tipus de contracte.
Opcional si existeix clàusula 11.4.

12. No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'as¬
segurança de responsabilitat civil a què es refereix la
clàusula 11.4 d'aquest plec, en el termini d'un mes a
comptar des de l'inici de les obres.

Clàusula 19. Expedient de contractació, procediment
i forma d'adjudicació

1. L'expedient de contractació serà objecte de la
tramitació ordinària.

2. El present contracte s'adjudicarà pel procedi¬
ment negociat, a l'empara de l'article ... apartat... de
la LCAP, a l'empresari elegit amb prèvia consulta i
negociació dels termes del contracte amb tres empre¬
saris, com a mínim, sempre que això sigui possible.

3. Per a la selecció de l'empresari, l'òrgan de con¬
tractació ha de tenir en compte tota l'oferta en el seu
conjunt, tant en l'aspecte econòmic, com en el tècnic,
de qualitat i també financer. En l'oferta econòmica i fi¬
nancera, l'empresari ofertant podrà determinar el cost
d'acord amb les diferents possibilitats temporals del
pagament de les prestacions objecte del contracte.
Aquestes variants s'han d'establir considerant el pa¬
gament a dos i a (opció 6/9) mesos des de l'expedició
de les certificacions o documents acreditatius de la
realització total o parcial del contracte i en aquests
termes s'entendrà formalitzada l'oferta.

4. En el supòsit que les variants fossin de sis o nou
mesos, l'acreditació d'interessos es produirà a partir
del transcurs del termini ofert per l'adjudicatari.

Clàusula 20. Condicions de capacitat dels ofertants
1. Estan capacitades per a contractar amb aquest

Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incorregu-
des en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions
de contractar determinats a la legislació vigent. L'acti¬
vitat de les esmentades empreses ha de tenir relació
directa amb l'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i
ha de disposar d'una organització amb elements sufi¬
cients per a la deguda execució del contracte.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d'empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

3. Tanmateix, quan el pressupost del contracte
superi la xifra fixada a l'article 25 de la LCAP, l'em¬
presari espanyol o estranger no membre de la Unió
Europea haurà de disposar del següent document
de classificació de contractistes d'obres:

Grup Subgrup Categoria

4. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empre¬
ses que haguessin participat en l'elaboració, en el
seu cas, de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte.

Clàusula 21. Documentació que han de presentar els
ofertants

La documentació que cal presentar, continguda en
dos sobres, és la següent:

1. Sobre núm. 1.
Ha de portar la menció "Documentació administrati¬

va per al contracte núm. ... que té per objecte ..., pre¬
sentada per..." i contindrà els documents que a conti¬
nuació es relacionen, si bé la inscripció en el Registre
Municipal de Licitadors eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats
amb les lletres a), b), c), d), e) i f). A aquests darrers
efectes, el secretari de la Mesa de Contractació incor¬
porarà a l'expedient diligència identificativa dels do¬
cuments vigents aportats pels empresaris i que figurin
en l'esmentat Registre.
a) Els que acreditin la personalitat de l'empresari:

a.1. Per a les persones físiques (empresaris indi¬
viduals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substi¬
tueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).

a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de
constitució i modificació, en el seu cas, degu¬
dament inscrita en el Registre Mercantil i
NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida
per la legislació mercantil aplicable, s'aporta¬
rà l'escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional, en
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què constin les normes reguiadores de l'acti¬
vitat de l'empresa, inscrits, en ei seu cas, en
el Registre oficial corresponent.

b) Si l'ofertant actua mitjançant representant o es
tracta d'una persona jurídica, document públic
d'apoderament, degudament inscrit en el Registre
públic corresponent i validat pel secretari general
de la Corporació, i DNI i NIF del representant.

c) Els que acreditin la corresponent classificació de
l'empresa licitadora ajustada a l'objecte del con¬
tracte, si el pressupost és igual o superior a
10.000.000 de pessetes en el grup, subgrup i ca¬
tegoria assenyalades a la clàusula 20 d'aquest
plec; o altrament els que n'acreditin la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
c.1. En el cas de no ser obligatòria la classifica¬

ció, els empresaris han d'aportar un o diver¬
sos dels documents que es relacionen tot se¬
guit per acreditar la solvència econòmica i
financera, sense perjudici que per raons jus¬
tificades puguin presentar qualsevol altra do¬
cumentació considerada suficient per l'Ajun¬
tament:
Informe d'institucions financeres o, en el
seu cas, justificant de l'existència d'una as¬
segurança d'indemnització per riscos pro¬
fessionals.

- Si es tracta de persones jurídiques, comptes
anuals inscrits al Registre Mercantil o pre¬
sentació de balanços o extractes de balan¬
ços, en el supòsit que la publicació d'aquells
sigui obligatòria en els Estats en què les so¬
cietats es trobin establertes.
Declaració relativa a la xifra de negocis global
i dels serveis o treballs realitzats per l'empre¬
sa en el curs dels últims tres exercicis.

c.2. Per justificar la solvència tècnica, un o di¬
versos dels documents que es relacionen
tot seguit:
Les titulacions acadèmiques i professionals i
experiència dels empresaris i del personal de
direcció de l'empresa i, en particular, del per¬
sonal responsable de l'execució del contracte.

- Una relació dels principals serveis o treballs
realitzats en els últims tres anys, amb ex¬
pressió dels imports, dates i beneficiaris pú¬
blics o privats d'aquells treballs.

- Una descripció de l'equip tècnic i unitats tèc¬
niques participants en el contracte, integra¬
des o no directament en l'empresa del con¬
tractista, especialment dels responsables del
control de qualitat.
Una declaració que indiqui la mitjana anual
de personal i plantilla del personal directiu
durant els tres últims anys.

- Una declaració del material, instal·lacions i
equip tècnic de què disposi l'empresari per a
la realització del contracte.
Una declaració de les mesures adoptades
pels empresaris per controlar la qualitat, i
també dels mitjans d'estudi i d'investigació
de què disposen.

- Quan es tracti de serveis o treballs comple¬
xos o quan, excepcionalment, hagin de res¬
pondre a una finalitat especial, un control
efectuat per l'òrgan de contractació o en
nom d'aquest per un organisme oficial o ho¬

mologat competent de l'Estat en què estigui
establert l'empresari, amb l'acord de l'es¬
mentat organisme sobre la capacitat tècnica
de l'empresari i, si fos necessari, sobre els
mitjans d'estudi i d'investigació de què dis¬
posa i sobre les mesures de control de la
qualitat.

d) Acreditació de no trobar-se incorregut en les pro¬
hibicions per contractar amb l'Administració asse¬
nyalades a l'article 20 de la LCAP, la qual es pot
realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació
administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat com¬
petent podrà ser substituït per una declaració res¬
ponsable atorgada davant autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un Es¬
tat membre de la Unió Europea i aquesta possibi¬
litat estigui prevista a la legislació de l'Estat res¬
pectiu, aquesta certificació es podrà també
substituir per una declaració responsable atorga¬
da davant una autoritat judicial.

e) En matèria d'obligacions tributàries i de Seguretat
Social:
e.1. Certificació acreditativa de trobar-se al cor¬

rent del compliment de les obligacions de
Seguretat Social imposades per les disposi¬
cions vigents.

e.2. Certificacions positives de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i de l'Institut Muni¬
cipal d'Hisenda de Barcelona acreditatives
de trobar-se al corrent del compliment de
les obligacions tributàries amb l'Estat i amb
aquest Ajuntament.

e.3. Document d'alta a l'Impost d'Activitats Eco¬
nòmiques, quan s'exerceixin activitats que hi
estiguin subjectes, i el darrer rebut d'aquest
impost.

f) Especialitats per a les empreses estrangeres:
f.1. Personalitat:
- La capacitat d'obrar de les empreses no es¬

panyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjan¬
çant la inscripció en els registres o presenta¬
ció de les certificacions que s'indiquen en
l'annex I del RD 390/1996, d'1 de març, de
desenvolupament parcial de la LCAP, en fun¬
ció dels diferents contractes.

- La capacitat de les empreses estrangeres no
compreses en l'apartat anterior s'ha d'acredi¬
tar mitjançant certificació expedida per la res¬
pectiva representació diplomàtica espanyola,
en la qual es faci constar que figuren inscri¬
tes en el registre local professional, comer¬
cial o anàleg, o si això no és possible, que
actuen habitualment en el tràfic local en l'àm¬
bit de les activitats a les quals s'estén l'objec¬
te del contracte.
En aquest darrer supòsit, a més, s'hi hau¬
rà d'adjuntar informe de la representació
diplomàtica espanyola sobre la condició
d'estat signatari de l'acord sobre contrac¬
tació pública de l'Organització Mundial del
Comerç o, en cas contrari, l'informe de re¬
ciprocitat a què fa referència l'article 23.1
de la LCAP.
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f.2. Solvència:
Els empresaris no espanyols d'Estats mem¬
bres de la Comunitat Europea és suficient
que acreditin, en el seu cas, davant l'òrgan
de contractació corresponent, la seva solvèn¬
cia econòmica i financera, tècnica, o profes¬
sional en els termes dels articles 16 a 19 de
la LCAP, així com la seva inscripció en el re¬
gistre professional o comercial en les condi¬
cions previstes per la legislació de l'Estat
d'establiment.
La resta d'empresaris estrangers, la classifi¬
cació assenyalada a la clàusula 20; si no fos
obligatòria, els documents que acreditin la
solvència econòmica, financera i tècnica en
els termes que assenyala aquesta clàusula
en l'apartat 1 .c).

f.3. Submissió jurisdiccional:
- Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels

jutjats i tribunals espanyols de qualsevol or¬
dre, per a totes les incidències que, de ma¬
nera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al
fur jurisdiccional estranger que correspongui
al licitador.

g) Si s'escau, declaració responsable del represen¬
tant legal de l'empresari conforme la documenta¬
ció que consta en el Registre Municipal de Licita-
dors manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d'empresaris:
h.1. Cadascun dels empresaris que la compo¬

nen haurà d'acreditar la seva capacitat
d'obrar i solvència, conforme als apartats
anteriors.

h.2. Cal presentar el document acreditatiu del no¬
menament d'un representant o apoderat únic
amb facultats validades per exercir els drets i
complir les obligacions derivades del con¬
tracte.

h.3. Només en el cas de resultar adjudicatària la
unió haurà d'acreditar la seva constitució en

escriptura pública.
i) El resguard acreditatiu de la constitució de la ga¬

rantia provisional, si escau.
Si els anteriors documents es presenten mit¬

jançant fotocòpies, hauran d'estar legitimades per
notari o compulsades amb el seu original per l'òr¬
gan de contractació o per un funcionari d'aquesta
Corporació.

2. Sobre núm. 2.
Ha de portar la menció "Proposició econòmica i fi¬

nancera i referències tècniques per al contracte núm.
... que té per objecte ... presentada per..." i contindrà
l'oferta econòmica i financera, de conformitat amb la
clàusula 19 d'aquest plec, signada pel licitador o per¬
sona que el representi i la documentació acreditativa
de les referències tècniques.

La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model
següent:

"El Sr./La Sra domiciliat/da a ... carrer ... núm.
..., amb DNI/NIF núm. ..., major d'edat, en nom propi,
o en representació de l'empresa ... amb domicili a ...

carrer ... núm. ..., assabentat/da de les condicions
exigides per optar a l'adjudicació del contracte núm.
... que té per objecte ... , es compromet a realitzar-lo

amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tènciques, per la
quantitat de ... pessetes (en lletres i xifres) a dos me¬
sos, i, com a variant, de ... pessetes (en lletres i xi¬
fres) a .... mesos. En dita quantitat s'inclou l'impost
sobre el valor afegit i les altres despeses exigides als
esmentats plecs.

Igualment declara sota la seva responsabilitat
que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l'Administració i no
està incorregut en cap prohibició de contractar, le¬
galment establerta.

(Lloc, data i signatura)".

Clàusula 22. Garanties

1. Garantia provisional
Opció 1.

En el present contracte no s'exigeix garantia provi¬
sional.

Opció 2.
a) Per participar en la negociació és necessària la

constitució d'una garantia provisional consistent
en el 2 per 100 del pressupost del contracte, sal¬
vant que no s'hagi fet fixació prèvia del pressu¬
post, en el qual cas es determinarà estimativa-
ment per l'òrgan de contractació.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

c) La garantia provisional serà tornada als interes¬
sats una vegada s'hagi formalitzat l'adjudicació,
excepte la corresponent a l'adjudicatari de la lici¬
tació, la qual li serà tornada una vegada hagi di¬
positat la garantia definitiva. La diligència signada
pel president de la Mesa de contractació serà títol
suficient perquè la Tresoreria retorni la garantia
provisional als interessats que no hagin estat ad¬
judicataris del contracte.

2. Garantia definitiva
Opció 1.

1. L'adjudicatari del contracte està obligat a consti¬
tuir una garantia definitiva consistent en el 4 per 100
del pressupost del contracte, o de l'import d'adjudica¬
ció, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació prèvia
del pressupost, en el termini de 15 dies hàbils se¬
güents a la data de notificació de l'adjudicació.

Aquesta quantitat és de ... pessetes, salvant que
sigui d'aplicació el que disposa la clàusula 24.3.b).

2. La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici Novís¬
sim, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment
admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte
d'assegurança de caució.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà
disposar que es constitueixi mitjançant retenció del
preu.
Opció 2.

Ateses les característiques del present contracte,
es dispensa de l'obligació de constituir garantia defi¬
nitiva.



1592 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 32 (extraordinari) 4-XII-1997

3. Garantia complementària
Opció 1.

Únicament quan hi hagi garantia definitiva.
a) Ateses les característiques del present contracte,

s'estableix una garantia complementària del ... %
del pressupost del contracte, o de l'import d'adju¬
dicació, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació
prèvia del pressupost, amb els mateixos requisits i
efectes que la garantia definitiva.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.
No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació po¬
drà disposar que es constitueixi mitjançant reten¬
ció del preu.

Opció 2.
En el present contracte no s'exigeix garantia com¬

plementària.

Clàusula 23. Mesa de contractació
1. La Mesa de contractació estarà constituïda per :
President: L'alcalde o persona en qui delegui.
Secretari: El secretari de la Corporació o funcionari

lletrat en qui delegui.
Vocals amb un mínim de 3 i un màxim de 5:
El cap del Departament d'Administració

També en formarà part l'interventor de la Corpo¬
ració o funcionari en qui delegui, amb veu però sen¬
se vot.

2. La Mesa de contractació qualificarà prèviament
la documentació integrant del sobre núm. 1 i proce¬
dirà a l'examen de les ofertes o proposicions pre¬
sentades. Podrà determinar que la seva obertura
s'efectuï públicament, per a la qual cosa assenyala¬
rà dia i hora i ho notificarà als participants en la ne¬
gociació en temps prudencial. A continuació, elevarà
les ofertes presentades, amb l'acta i la proposta que
consideri pertinent, a l'òrgan competent per a efec¬
tuar l'adjudicació.

Clàusula 24. Adjudicació i perfeccionament del
contracte

1. L'òrgan competent adjudicarà, o no, el contracte
en el termini de ... des de la reunió de la Mesa de
contractació a l'empresari justificadament elegit.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els ofertants tenen dret a retirar la seva
proposta i que se'ls torni o cancel·li la garantia consti¬
tuïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació,
en virtut de la qual l'adjudicatari i la Corporació resta¬
ran obligats al seu compliment.

3. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomo¬
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:
a) Si la Mesa de contractació ha efectuat la proposta

amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta ex¬
ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusiva¬

ment el licitador en favor del qual es realitzi la pro¬
posta, en el qual cas l'adjudicació s'haurà de fer a
favor de la següent proposició més avantatjosa no
afectada per la infracció,

b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamen-
tadament que la proposició no pot ésser com¬
plerta com a conseqüència de baixes despropor¬
cionades o temeràries, en aquest cas, notificarà
aquesta circumstància als interessats, i el termini
expressat en l'apartat 1 d'aquesta clàusula s'am¬
pliarà el doble.
Serà considerada, en principi, com a despropor¬
cionada o temerària la baixa de tota proposició el
percentatge de la qual excedeixi en 10 unitats, si
més no, de la mitjana aritmètica dels percen¬
tatges de baixa de totes les proposicions econò¬
miques presentades i acceptades. Excepcional¬
ment i atès l'objecte del contracte, es podrà
reduir fins a 5 unitats l'esmentada referència per¬
centual, sempre que estigui motivada per l'òrgan
de contractació.
La declaració de caràcter desproporcionat o te¬
merari requerirà sol·licitud prèvia d'informació a
tots els licitadors que suposadament hi estiguin
compresos, i també l'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la
vista dels informes esmentats i de la proposta de
la mesa de contractació, acordarà l'adjudicació a
favor de la proposició més avantatjosa. Si l'adjudi¬
cació es realitza a favor de l'empresari la proposi¬
ció del qual hagués estat incorreguda inicialment
en presumpció de temeritat, s'exigirà una garantia
definitiva per l'import total del contracte adjudicat.

Clàusula 25. Notificació i formalització del contracte
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la negociació.
2. Així mateix, es notificarà a l'adjudicatari en el ter¬

mini de 10 dies hàbils i se'l requerirà perquè dintre
dels 15 dies hàbils següents a la data de la recepció
de la corresponent notificació, acrediti haver constituït
la garantia definitiva o complementària, si escau, a la
Tresoreria de la Corporació, i es procedirà a la de¬
volució de les provisionals constituïdes per altres par¬
ticipants.

En la mateixa notificació, l'interessat serà citat per¬
què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l'adjudicatari no atengués l'esmentat re¬
queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb prèvia incoació de l'expedient opor¬
tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res¬
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document admi¬
nistratiu, que serà títol suficient per a accedir a qual¬
sevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se
a escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
càrrec.

4. Sempre que l'import del pressupost sigui igual o
superior a 5.000.000 de pessetes, l'adjudicació del
contracte es publicarà mitjançant anunci al (variable
opcional: BOE/BOP/Gaseta Municipal), en un termini
no superior a 48 dies a comptar de l'esmentada adju¬
dicació.
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No obstant l'anterior, si l'import de l'adjudicació és
igual o superior a 31.992.917 pessetes, IVA exclòs, i
l'objecte del contracte es troba comprès en alguna de
les categories 17 a 27 de les enumerades a l'article 207
de la LCAP, l'adjudicació es publicarà mitjançant anun¬
cis al DOCE i al BOE, dins el mateix termini assenyalat.

Barcelona, ... de ... de ... .

El tècnic El cap del Departament d'Administració

Diligència:
Opció 1.

El present plec és conforme al plec tipus apro¬
vat pel Consell Plenari/alcalde en data ... i s'ajusta
a dret.

Opció 2.
S'hi adjunta informe.

El cap de la Secretaria Tecnicoadministrativa

Signat: Signat: Signat:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE ...

Tramitació ordinària. Procediment negociat sense publicitat comunitària
Imprès C06
Tràmit 210

Clàusula 1. Objecte
El present contracte té per objecte la contractació

de la redacció del projecte de ... .

Clàusula 2. Naturalesa
1. Aquest contracte té caràcter administratiu i es

tipifica com a contracte de consultoria i assistèn¬
cia, d'acord amb els articles 5.2.a) i 197.2 de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Admi¬
nistracions públiques (LCAP), i el seu règim jurídic
és el previst a l'article 7 de la mateixa Llei.

2. Aquest contracte no suposarà, en cap cas ni cir¬
cumstància, relació laboral entre l'Ajuntament de
Barcelona i el contractista adjudicatari o el personal
d'aquest.

Clàusula 3. Llei del contracte

Aquest contracte es regula pel present plec de
clàusules particulars, pel plec de prescripcions tècni¬
ques i pel plec de clàusules administratives generals
de l'Ajuntament de Barcelona i, subsidiàriament, per:
- La Llei estatal 13/1995, de 18 de maig, de con¬

tractes de les Administracions públiques (LCAP) i
les disposicions que la despleguen.

- La normativa estatal i autonòmica aplicable al rè¬
gim local.

- La Llei especial del municipi de Barcelona i les
normes que la despleguen.

- El Decret estatal 1005/1974, de 4 d'abril, i les se¬
ves modificacions posteriors, en allò que no s'o¬
posi a la LCAP

- El Reglament general de contractació de l'Estat,
en allò que no s'oposi a la LCAP.

- Ordenances, reglaments i bases d'execució del
pressupost municipal.

- La resta de normes del dret administratiu.
- Les normes del dret privat.

Clàusula 4. Prerrogatives de IAdministració
L'òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la

normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el
contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compli¬
ment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-
ne la resolució i els efectes d'aquesta decisió.

Clàusula 5. Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el

competent per a resoldre les controvèrsies que sorgei¬
xin entre les parts, un cop esgotada la via administrati¬
va, amb expressa submissió als tribunals de Barcelona.

Clàusula 6. Termini d'execució
El termini per a l'execució i lliurament a l'Ajunta¬

ment d'aquest treball és d'un màxim de ... a comptar
des del dia següent al de la formalització del con¬
tracte.

Clàusula 7. Pressupost
Opció 1.

1. El pressupost del contracte és de ... pessetes.
Opció 2.

1. El pressupost del contracte ha de ser presentat
pels licitadors, de conformitat amb l'article 86.a) de la
LCAP.

Aquesta quantitat s'ha d'entendre comprensiva de
la totalitat de l'objecte del contracte, i de totes les
despeses i costos accessoris exigits per la legislació
vigent que resulti d'aplicació, i anirà amb càrrec a les
partides següents:

Any C.Func C.Econ C.Organ Import Any
o
c
13

LL

Ò C.Econ C.Organ Import

Import total | |

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals:
Atès que el present contracte comporta despeses

de caràcter plurianual, la seva autorització o realit¬
zació se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
Paràgraf opcional per al cas que l'adjudicació s'efec¬
tuï en exercici anterior al de la seva execució:

Atès que el contracte es formalitza en exercici an¬
terior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudica¬
ció a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions deri¬
vades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.
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2. En els pressupostos o ofertes dels empresa¬
ris no només s'entén inclòs el preu del contracte,
sinó també l'import de l'impost sobre el valor afegit
(IVA), el qual hi serà repercutit com a partida inde¬
pendent.

Clàusula 8. Abonaments al contractista
1. El pagament efectiu dels serveis prestats es rea¬

litzarà d'acord amb el procediment administratiu i en
els termes d'aquest plec de clàusules, seqons la clàu¬
sula 22.

2. Als efectes de pagament, la Corporació expedirà
(periodicitat temporal) els documents que acreditin
les prestacions executades durant l'esmentat període
de temps.

3. Una vegada rebudes, les factures seran revisa¬
des i conformades pels òrgans gestors, els quals les
remetran a l'òrgan competent per al reconeixement
de l'obligació. Un cop reconeguda, serà expedit de
forma fefaent el document que acredita la realització
total o parcial del contracte, i la data de reconeixe¬
ment es considerarà, a tots els efectes, com a data
d'expedició del document.

Clàusula 9. Revisió de preus
Opció 1.

1. L'import de les revisions que siguin procedents
es farà efectiu mitjançant l'abonamerit o descompte
corresponent en les factures o pagaments parcials o,
excepcionalment, en la liquidació del contracte, si no
s'han pogut incloure en les esmentades certificacions
o pagaments parcials.

2. La fórmula de revisió en el present plec és la se¬
güent:

Opció 2.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses

les característiques del present contracte.

Clàusula 10. Personal
1. El contractista ha d'aportar tot el personal

necessari i suficient per a la realització de l'objecte
del contracte, d'acord amb les condicions tècni¬
ques establertes i amb plena responsabilitat per
oferir una execució a plena satisfacció de la Cor¬
poració.

2. Tot el personal que executi les prestacions de¬
pendrà únicament del contractista adjudicatari a tots
el efectes, sense que entre aquest o aquell i l'A¬
juntament existeixi cap vincle de dependència fun-
cionarial ni laboral. A tal efecte, prèviament a l'inici
de l'execució del contracte, el contractista és obligat
a especificar les persones concretes que executaran
les prestacions i a acreditar la seva afiliació i situa¬
ció d'alta a la Seguretat Social. Durant la vigència
del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajunta¬
ment qualsevol substitució o modificació d'aquelles
persones i acreditar que la seva situació laboral
s'ajusta a dret.

3. El contractista ha de designar una persona res¬
ponsable per a la bona marxa dels treballs i el com¬
portament del personal; també ha de fer d'enllaç amb
els corresponents serveis municipals.

Clàusula 11. Obligacions fiscals, laborals, socials,
administratives, tècniques i altres

1. El contractista resta obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de se¬
guretat social.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'IVA, el qual hi serà repercutit com
a partida independent, l'import dels materials acces¬
soris o auxiliars, de les despeses de la convocatòria
de la licitació; les publicacions que s'efectuïn, la for¬
malització, quan escaigui, de les imposicions fiscals
de tota mena derivades del contracte i de les càrre¬
gues de tipus laboral o de seguretat social.

3. Són a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses
que es derivin de l'execució del present contracte i en
especial les de publicitat generades en el procés de
licitació i les de formalització, si escau. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execució del pressu¬
post municipal, l'Ajuntament descomptarà l'import de
les esmentades despeses del primer document que
s'expedeixi acreditatiu de la realització total o parcial
del contracte o de les següents, si fos necessari.
Opcional

4. L'adjudicatari està obligat a contractar una pòlis¬
sa d'assegurança de responsabilitat civil per un im¬
port de ... pessetes, la qual ha de presentar en l'Ad¬
ministració del Sector/Districte dins del termini d'un
mes a comptar des de l'inici del contracte.

Clàusula 12. Risc i ventura
L'execució del contracte es realitza a risc i ventura

del contractista.

Clàusula 13. Execució
1. El contractista adjudicatari resta obligat a desen¬

volupar el treball d'acord amb el present plec de clàu¬
sules administratives i el plec de prescripcions tècni¬
ques.

2. L'Ajuntament de Barcelona designarà un respon¬
sable de la supervisió dels treballs a realitzar.

3. Salvant manifestació en contrari per part del
contractista, formalitzada de forma fefaent o bé mit¬
jançant compareixença davant l'òrgan de contracta¬
ció, el domicili del contractista adjudicatari, per tal
d'efectuar tota mena de notificacions i tràmits en rela¬
ció a l'expedient de la present contractació, serà el
que figuri en el corresponent document de formalitza¬
ció del contracte.

Clàusula 14. Esmena d'errors i correcció de
deficiències

1. Sempre que l'objecte del present contracte es
refereixi a l'elaboració íntegra d'un projecte d'obra,
l'Ajuntament de Barcelona exigirà la correcció pel
contractista dels defectes, insuficiències tècniques,
errors materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris que li siguin imputables, per a
la qual esmena li atorgarà el corresponent termini,
que no podrà excedir de dos mesos.

2. Si transcorregut el termini atorgat, les deficièn¬
cies no haguessin estat corregides, la Corporació
podrà, en atenció a les circumstàncies concurrents,
optar per la resolució del contracte o per concedir un
altre termini al contractista.

3. En el cas d'optar-se per la resolució, procedirà la
incautació de la garantia i el contractista tindrà Pobli-
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gació d'abonar a l'Ajuntament una indemnització
equivalent al 25 per 100 del preu del contracte.

4. En el cas d'optar-se per atorgar un nou termini
per esmenar les deficiències no corregides, aquest
termini serà d'un mes improrrogable, i en tot cas el
contractista quedarà subjecte a una penalització
equivalent al 25 per 100 del preu del contracte.

De produir-se un nou incompliment, procedirà la re¬
solució del contracte amb obligació del contractista
d'abonar a la Corporació una indemnització igual al
preu del contracte i amb pèrdua de la garantia.

5. Si el contractista, en qualsevol moment abans
de la concessió de l'últim termini, renunciés a la rea¬
lització del projecte, haurà d'abonar a la Corporació
una indemnització igual a la meitat del preu del con¬
tracte, amb pèrdua de la garantia.

Clàusula 15. Recepció i termini de garantia
1. Dins del termini d'un mes següent a l'entrega o

realització de les prestacions objecte d'aquest con¬
tracte, s'aixecarà acta de recepció o conformitat si
s'han realitzat d'acord amb els seus termes i a satis¬
facció de l'Ajuntament.

2. El present contracte, en atenció a la seva natu¬
ralesa, es troba exceptuat de termini de garantia.

Clàusula 16. Subcontractació i cessió
Opció 1.

En el present contracte resten prohibides la
subcontractació i la cessió.
Opció 2.

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. En el present contracte resta prohibida la
cessió.

Clàusula 17. Demora en les prestacions
1. Quan el contractista, per causes a ell imputa¬

bles, hagués incorregut en demora respecte al com¬
pliment del termini total o dels terminis parcials, l'Ad¬
ministració podrà optar per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitzacions establertes a
l'escala següent:
- Contractes amb l'import d'adjudicació fins a

500.000 pessetes, 500 pessetes diàries.
- De 500.001 pessetes a 1.000.000 de pessetes,

1.000 pessetes diàries.
- D'1.000.001 pessetes a 5.000.000 de pessetes,

2.000 pessetes diàries.
- De 5.000.001 de pessetes a 10.000.000 de pes¬

setes, 3.000 pessetes diàries.
- De 10.000.001 pessetes a 25.000.000 de pesse¬

tes, 5.000 pessetes diàries.
- De 25.000.001 pessetes a 100.000.000 de pesse¬

tes, 10.000 pessetes diàries.
- De 100.000.001 pessetes a 250.000.000 de pes¬

setes, 25.000 pessetes diàries.
- De 250.000.001 pessetes a 750.000.000 de pes¬

setes, 75.000 pessetes diàries.
- De 750.000.001 pessetes a 1.000.000.000 de

pessetes, 100.000 pessetes diàries.
- De 1.000.000.001 pessetes endavant, 1 pesseta

per cada 10.000 pessetes diàries.
2. Si les penalitzacions arriben al 20 per 100 de

l'import del contracte, l'òrgan de contractació està fa¬
cultat per a procedir a la resolució o acordar la conti¬

nuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitzacions.

3. El contractista podrà procedir a la suspensió del
compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos
comptats a partir del transcurs del termini ofert i ac¬
ceptat per la Corporació de conformitat amb la clàu¬
sula 22 d'aquest plec.

Clàusula 18. Règim sancionador
1. Ei contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, així
com dels terminis parcials assenyalats per a l'execu¬
ció successiva.

2. La constitució en mora del contractista no neces¬

sitarà intimació prèvia per part de l'Administració.
3. El contractista haurà de rescabalar el Municipi

pels danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats de
dol o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la in¬
demnització es determinarà per l'Ajuntament en raó
dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l'acció penal que en
el seu cas escaigui.

4. Amb independència d'aquesta indemnització,
l'incompliment o defectuós compliment de les obli¬
gacions contractuals donarà lloc a la imposició de
sancions. A aquests efectes s'entendrà per incom¬
pliments:
a) La inobservança de requisits d'ordre formal esta¬

blerts en el present plec i en les disposicions
d'aplicació.

b) La resistència als requeriments de la seva obser-
vança.

c) La utilització dels sistemes de treball, elements,
màquines o personal diferents als previstos en el
projecte, en els plecs de clàusules i en les ofertes
del contractista, en el seu cas.

d) Els altres supòsits assenyalats en el present plec
o en les disposicions d'aplicació.

En els supòsits d'incompliment de les obligacions
assumides pel contractista, l'Ajuntament podrà
compel·lir-lo al compliment del contracte o acordar-ne
la resolució, amb els efectes següents:
a) Pèrdua de la garantia provisional i de la definitiva

o global, en el seu cas.
b) Inhabilitació del contractista per a ulteriors licita¬

cions i adjudicacions.
c) Reintegrament a càrrec del contractista de la des¬

pesa que resulti de la nova adjudicació o realitza¬
ció amb relació a l'anterior de la qual porti causa.

d) Retenció d'elements del contractista, si es creu
oportú.

Independentment del rescabalament per danys i
perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi re¬
solució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Inhabilitació temporal del contractista.
b) Multes fins a un 20% del pressupost.

En els casos d'imposició de sancions i resolució
del contracte a causa del seu incompliment, es do¬
narà audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular
al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.

5. L'import de les penalitzacions per demora i de
les sancions es farà efectiu mitjançant la seva deduc¬
ció en les factures a abonar al contractista, sense
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perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat
d'aquelles en els termes de l'article 44.a) de la LCAP.

6. Amb independència dels danys i perjudicis que
pot reclamar l'Ajuntament per motiu de l'incompliment
d'obligacions, com a mesura de cautela la Corporació
podrà aplicar l'import o retardar el pagament dels do¬
cuments que acreditin la realització total o parcial del
contracte, totalment o parcialment, en concepte de
deutes del contractista, per raó del contracte.

7. Altres faltes sancionables:

Clàusula 19. Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest contracte:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contrac¬

tista individual o l'extinció de la personalitat jurídica
de la societat contractista. En ei cas de mort o inca¬
pacitat de l'empresari individual, la Corporació podrà
acordar la continuació del contracte amb els seus

successors, sempre que es compleixin les garanties
tècniques i econòmiques necessàries.

2. La declaració de fallida, de suspensió de paga¬
ments, de concurs de creditors o d'insolvent fallit en

qualsevol procediment o l'acord de quitament i espera.
3. El mutu acord entre l'Administració i el contrac¬

tista.
4. La falta de prestació pel contractista de la garan¬

tia definitiva o de les especials i complementàries
d'aquella dins de termini en els casos previstos a la
legislació i la no formalització del contracte dins de
termini.

5. La demora en el compliment dels terminis per
part del contractista.

6. La falta de pagament per part de l'Administració
en el termini de vuit mesos comptats a partir del
transcurs del termini ofert pel contractista i acceptat
per l'Administració de conformitat amb la clàusula 22
d'aquest plec.

7. La suspensió per causa imputable a l'Adminis¬
tració de la iniciació del contracte per un termini supe¬
rior a sis mesos a partir de la data assenyalada per al
seu començament.

8. El desistiment o la suspensió del contracte per
un termini superior a un any acordada per l'Admi¬
nistració.

9. Les modificacions en el contracte, fins i tot suc¬

cessives, que impliquin, aïlladament o conjuntament,
alteracions del preu del contracte en el moment
d'aprovar la respectiva modificació en quantia supe¬
rior, en més o en menys, al 20 per 100 del l'import del
contracte o representin una alteració substancial de
la prestació inicial.

10. L'incompliment de les altres obligacions con¬
tractuals essencials.

11. La manifesta incapacitat tècnica o negligència,
provada, en relació amb el desenvolupament de les
tasques objecte del present contracte.

12. La negativa o resistència manifesta del contrac¬
tista a ajustar-se a les indicacions efectuades pels
serveis de l'Ajuntament per tal d'ajustar el projecte a
les necessitats municipals o garantir la viabilitat de la
gestió de l'equipament.

13. L'incompareixença reiterada a les reunions de
treball, la manca de compliment en el terminis parci¬

als que es puguin establir, l'omissió d'informació que
pugui afectar el desenvolupament del treball i qualse¬
vol actitud o negligència que pugui afectar greument
els objectius del treball o la viabilitat de l'obra projec¬
tada.

14. Les altres establertes en aquest contracte o le¬
galment per a aquests tipus de contractes.
Opcional si existeix clàusula 11.4.

15. No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'as¬
segurança de responsabilitat civil a què es refereix la
clàusula 11.4 d'aquest plec, en el termini d'un mes a
comptar des de l'inici de les obres.

Clàusula 20. Indemnitzacions
1. Per als casos en què el pressupost d'execució

de l'obra prevista en el projecte es desviés en més
d'un 20 per 100, tant per excés com per defecte, del
cost real com a conseqüència d'errors o omissions
imputables al contractista, la Corporació tindrà dret a
exigir la indemnització corresponent, fins a un màxim
equivalent a la meitat del preu del present contracte,
de conformitat amb el següent barem:
- En el supòsit que la desviació sigui de més del 20

per 100 i menys del 30 per 100, la indemnització
és del 30 per 100 del preu del contracte.

- En el supòsit que la desviació sigui de més del 30
per 100 i menys del 40 per 100, la indemnització
és del 40 per 100 del preu del contracte.

- En el supòsit que la desviació sigui de més del 40
per 100, la indemnització és del 50 per 100 del
preu del contracte.

2. El contractista haurà d'abonar l'import de l'es¬
mentada indemnització en el termini d'un mes a par¬
tir de la notificació de la resolució corresponent, que
s'adoptarà amb tramitació prèvia d'expedient amb
audiència de l'interessat.

Clàusula 21. Responsabilitat per defectes o errors
del projecte

1. Amb independència de les altres responsabilitats
establertes en aquest plec, el contractista respondrà
dels danys i perjudicis que durant l'execució o explo¬
tació de les obres es causin tant a la Corporació com
a tercers per defectes o insuficiències tècniques del
projecte o pels errors materials, omissions i infrac¬
cions de preceptes legals o reglamentaris en què
hagi incorregut el projecte, imputables al contractista.

2. La indemnització derivada d'aquesta responsa¬
bilitat arribarà al 50 per 100 de l'import dels danys i
perjudicis causats, fins a un límit màxim de cinc vega¬
des el preu pactat per al projecte i serà exigible dins
el termini de deu anys, comptats des de la seva re¬
cepció per la Corporació.

Clàusula 22. Expedient de contractació, procediment
i forma d'adjudicació

1. L'expedient de contractació serà objecte de la
tramitació ordinària.

2. El present contracte s'adjudicarà pel procedi¬
ment negociat, a l'empara de l'article ... apartat... de
la LCAP, a l'empresari elegit amb prèvia consulta i
negociació dels termes del contracte amb tres empre¬
saris, com a mínim, sempre que això sigui possible.

3. Per a la selecció de l'empresari, l'òrgan de con¬
tractació ha de tenir en compte tota l'oferta en el seu
conjunt, tant en l'aspecte econòmic, com en el tècnic,
de qualitat i també financer. En l'oferta econòmica i fi-
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nancera, l'empresari ofertant podrà determinar el cost
d'acord amb les diferents possibilitats temporals del
pagament de les prestacions objecte del contracte.
Aquestes variants s'han d'establir considerant el pa¬
gament a dos i a (opció 6/9) mesos des de l'expedició
de les certificacions o documents acreditatius de la
realització total o parcial del contracte i en aquests
termes s'entendrà formalitzada l'oferta.

4. En el supòsit que les variants fossin de sis o nou
mesos, l'acreditació d'interessos es produirà a partir
del transcurs del termini ofert per l'adjudicatari.

Clàusula 23. Condicions de capacitat dels ofertants
1. Estan capacitades per a contractar amb aquest

Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incorregu-
des en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions
de contractar determinats a la legislació vigent. L'acti¬
vitat de les esmentades empreses ha de tenir relació
directa amb l'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i
ha de disposar d'una organització amb elements sufi¬
cients per a la deguda execució del contracte.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d'empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

3. Tanmateix, quan el pressupost del contracte
superi la xifra fixada a l'article 25 de la LCAP, l'em¬
presari espanyol o estranger no membre de la Unió
Europea haurà de disposar del següent document
de classificació de contractistes d'obres:

Grup Subgrup Categoria

No obstant l'anterior, no serà exigida classificació
als adjudicataris persones físiques que, per raó de la
titularitat acadèmica d'ensenyament universitari de
què gaudeixin, estiguin facultades per a la realització
de l'objecte del contracte i es trobin inscrites en el
corresponent col·legi professional.

4. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empre¬
ses que haguessin participat en l'elaboració, en el
seu cas, de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte.

Clàusula 24. Documentació que han de presentar els
ofertants

La documentació que cal presentar, continguda en
dos sobres, és la següent:

Sobre núm. 1.
Ha de portar la menció "Documentació administrati¬

va per al contracte núm. ... que té per objecte ... , pre¬
sentada per..." i contindrà els documents que a conti¬
nuació es relacionen, si bé la inscripció en el Registre
Municipal de Licitadors eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats
amb les lletres a), b), c), d), e) i f). A aquests darrers
efectes, el secretari de la Mesa de Contractació incor¬
porarà a l'expedient diligència identificativa dels do¬

cuments vigents aportats pels empresaris i que figurin
en l'esmentat Registre.
a) Els que acreditin la personalitat de l'empresari:

a.1. Per a les persones físiques (empresaris indi¬
viduals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substi¬
tueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).

a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de
constitució i modificació, en el seu cas, degu¬
dament inscrita en el Registre Mercantil i
NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida
per la legislació mercantil aplicable, s'aporta¬
rà l'escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional, en
què constin les normes reguladores de l'acti¬
vitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en
el Registre oficial corresponent.

b) Si l'ofertant actua mitjançant representant o es
tracta d'una persona jurídica, document públic
d'apoderament, degudament inscrit en el Registre
públic corresponent i validat pel secretari general
de la Corporació, i DNI i NIF del representant.

c) Els que acreditin la corresponent classificació de
l'empresari ajustada a l'objecte del contracte, si
el pressupost és igual o superior a 10.000.000
de pessetes; o altrament els que n'acreditin la
solvència econòmica, financera i tècnica o pro¬
fessional.
Si hagués de correspondre per l'anterior quantia,
en el cas de les persones físiques no serà exigida
classificació, i en aquests casos han d'aportar cer¬
tificacions de la titulació universitària en arquitec¬
tura superior i de la inscripció en el col·legi profes¬
sional.
c.1. Per justificar la solvència econòmica i finan¬

cera, les empreses consultores, en el cas de
no ser obligatòria la classificació, i els empre¬
saris persones físiques en tots els casos,
han d'aportar un o diversos dels documents
següents:

- Informe d'institucions financeres o, en el seu

cas, justificant de l'existència d'una assegu¬
rança d'indemnització per riscos professio¬
nals.
Si es tracta de persones jurídiques, comptes
anuals inscrits al Registre Mercantil o pre¬
sentació de balanços o extractes de balan¬
ços, en el supòsit que la publicació d'aquells
sigui obligatòria en els Estats en què les so¬
cietats es trobin establertes.

- Declaració relativa a la xifra de negocis global
i dels serveis o treballs realitzats per l'empre¬
sa en el curs dels últims tres exercicis.

c.2 Per justificar la solvència tècnica o professio¬
nal, les empreses consultores, en el cas de
no ser obligatòria la classificació, i les perso¬
nes físiques que gaudeixin de la titulació
d'arquitecte superior i de la col·legiació han
d'aportar els següents documents:
Les titulacions acadèmiques i professionals
dels empresaris i del personal de direcció de
l'empresa i, en particular, del personal o
equip redactor responsable de l'execució del
contracte. En particular, certificació de la titu¬
lació d'enginyer superior i de la seva col·le¬
giació, respecte d'un dels membres de l'e¬
quip redactor.
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- Una relació/dossier dels principals serveis o
treballs realitzats en els últims tres anys, amb
expressió de: nom del projecte; localització;
promotor; any del projecte i de l'obra; empre¬
sa constructora; pressupost; nivell d'interven¬
ció en la redacció del projecte i/o obra; nom
d'altres tècnics responsables o col·laboradors;
descripció de l'edificació, programa, superfície
construïda i aspectes rellevants; plànols i foto¬
grafies descriptives; i certificacions dels pro¬
motors de bona execució dels treballs. Cada
relació/dossier estarà format per un màxim de
cinc fulls format DIN A4.
Una descripció de l'equip tècnic i unitats tèc¬
niques participants en el contracte, integra¬
des o no directament en l'empresa del con¬
tractista, especialment dels responsables del
control de qualitat.

- Una declaració que indiqui la mitjana anual
de personal i plantilla del personal directiu
durant els tres últims anys.

- Una declaració del material, instal·lacions i
equip tècnic de què disposa l'empresari per a
la realització del contracte.

- Una declaració de les mesures adoptades
pels empresaris per controlar la qualitat, i
també dels mitjans d'estudi i d'investigació
què disposen.

- Una relació dels premis i mencions obtingu¬
des i publicacions efectuades.

d) Acreditació de no trobar-se incorregut en les pro¬
hibicions per contractar amb l'Administració asse¬
nyalades a l'article 20 de la LCAP, la qual es pot
realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació
administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat com¬
petent podrà ser substituït per una declaració res¬
ponsable atorgada davant autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un
Estat membre de la Unió Europea i aquesta pos¬
sibilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat
respectiu, aquesta certificació es podrà també
substituir per una declaració responsable atorga¬
da davant una autoritat judicial.

e) En matèria d'obligacions tributàries i de Seguretat
Social:
e.1. Certificació acreditativa de trobar-se al cor¬

rent del compliment de les obligacions de
Seguretat Social imposades per les disposi¬
cions vigents.

e.2. Certificacions positives de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i de l'Institut Muni¬
cipal d'Hisenda de Barcelona acreditatives
de trobar-se al corrent del compliment de
les obligacions tributàries amb l'Estat i amb
aquest Ajuntament.

e.3. Document d'alta a l'Impost d'Activitats Eco¬
nòmiques, quan s'exerceixin activitats que hi
estiguin subjectes, i el darrer rebut d'aquest
impost.

f) Especialitats per a les empreses estrangeres:
f.1. Personalitat:
- La capacitat d'obrar de les empreses no es¬

panyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjan¬

çant la inscripció en els registres o presenta¬
ció de les certificacions que s'indiquen en
l'annex I del RD 390/1996, d'1 de març, de
desenvolupament parcial de la LCAP, en fun¬
ció dels diferents contractes.
La capacitat de les empreses estrangeres no
compreses en l'apartat anterior s'ha d'acredi¬
tar mitjançant certificació expedida per la res¬
pectiva representació diplomàtica espanyola,
en la qual es faci constar que figuren inscri¬
tes en el registre local professional, comer¬
cial o anàleg, o si això no és possible, que
actuen habitualment en el tràfic local en l'àm¬
bit de les activitats a les quals s'estén l'objec¬
te del contracte.
En aquest darrer supòsit, a més, s'hi haurà
d'adjuntar informe de la representació diplo¬
màtica espanyola sobre la condició d'estat
signatari de l'acord sobre contractació públi¬
ca de l'Organització Mundial del Comerç o,
en cas contrari, l'informe de reciprocitat a
què fa referència l'article 23.1 de la LCAP.

f.2. Solvència:
- Els empresaris no espanyols d'Estats mem¬

bres de la Comunitat Europea és suficient
que acreditin, en el seu cas, davant l'òrgan
de contractació corresponent, la seva solvèn¬
cia econòmica i financera, tècnica, o profes¬
sional en els termes dels articles 16 a 19 de
la LCAP, així com la seva inscripció en el re¬
gistre professional o comercial en les condi¬
cions previstes per la legislació de l'Estat
d'establiment.

- La resta d'empresaris estrangers, la classifi¬
cació assenyalada a la clàusula 25; si no fos
obligatòria, els documents que acreditin la
solvència econòmica, financera i tècnica en
els termes que assenyala aquesta clàusula
en l'apartat 1 .c).

f.3. Submissió jurisdiccional:
- Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels

jutjats i tribunals espanyols de qualsevol or¬
dre, per a totes les incidències que, de ma¬
nera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al
fur jurisdiccional estranger que correspongui
al licitador.

g) Si s'escau, declaració responsable del represen¬
tant legal de l'empresari conforme la documenta¬
ció que consta en el Registre Municipal de Licita-
dors manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d'empresaris:
h.1. Cadascun dels empresaris que la compo¬

nen haurà d'acreditar la seva capacitat
d'obrar i solvència, conforme als apartats
anteriors.

h.2. Cal presentar el document acreditatiu del no¬
menament d'un representant o apoderat únic
amb facultats validades per exercir els drets i
complir les obligacions derivades del con¬
tracte.

h.3. Només en el cas de resultar adjudicatària la
unió haurà d'acreditar la seva constitució en

escriptura pública.
i) El resguard acreditatiu de la constitució de la ga¬

rantia provisional, si escau.
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Si els anteriors documents es presenten mitjançant
fotocòpies, hauran d'estar legitimades per notari o
compulsades amb el seu original per l'òrgan de con¬
tractació o per un funcionari d'aquesta Corporació.

2. Sobre núm. 2.
Ha de portar la menció "Proposició econòmica, fi¬

nancera i referències tècniques per al contracte núm.
... que té per objecte ... presentada per..." i contindrà
l'oferta econòmica i financera, de conformitat amb la
clàusula 22 d'aquest plec, signada pel licitador o per¬
sona que el representi i la documentació acreditativa
de les referències tècniques, consistent essencial¬
ment en una memòria on de manera global s'ex¬
pliquin els condicionants funcionals, estètics,
d'impacte ambiental, de cost, de gestió, manteniment
i estalvi energètic d'acord amb les exigències del pre¬
sent treball.

La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model
següent:

"El Sr./La Sra. ..., domiciliat/da a ... carrer ... núm.
..., amb DNI/NIF núm. ..., major d'edat, en nom propi,
o en representació de l'empresa ..., amb CIF núm. ...,

amb domicili a ... carrer... núm. ..., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a l'adjudicació del
contracte núm. ... per concepte de ... , es compromet
a realitzar-les amb subjecció al plec de clàusules ad¬
ministratives particulars i tècniques, per la quantitat
de ... pessetes (en lletres i xifres) a dos mesos, i, com
a variant, de ... pessetes (en lletres i xifres) a ... me¬
sos, comptats des de l'expedició dels documents
acreditatius de la realització total o parcial del con¬
tracte. En aquestes quantitats s'inclou l'impost sobre
el valor afegit i les altres despeses exigides als es¬
mentats plecs.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l'Administració, i no està incorre¬
gut en cap prohibició de contractar legalment esta¬
blerta.

(Lloc, data i signatura)".

Clàusula 25. Garanties
1. Garantia provisional
Opció 1.

En el present contracte no s'exigeix garantia provi¬
sional.

Opció 2.
a) Per participar en la negociació és necessària la

constitució d'una garantia provisional consistent
en el 2 per 100 del pressupost del contracte, sal¬
vant que no s'hagi fet fixació prèvia del pressu¬
post, en el qual cas es determinarà estimativa-
ment per l'òrgan de contractació.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

c) La garantia provisional serà tornada als interes¬
sats una vegada s'hagi formalitzat l'adjudicació,
excepte la corresponent a l'adjudicatari de la lici¬
tació, la qual li serà tornada una vegada hagi di¬
positat la garantia definitiva. La diligència signada
pel president de la Mesa de contractació serà títol

suficient perquè la Tresoreria retorni la garantia
provisional als interessats que no hagin estat ad¬
judicataris del contracte.

2. Garantia definitiva
Opció 1.

1. L'adjudicatari del contracte està obligat a consti¬
tuir una garantia definitiva consistent en el 4 per 100
del pressupost del contracte, o de l'import d'adjudica¬
ció, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació prèvia
del pressupost, en el termini de 15 dies hàbils se¬
güents a la data de notificació de l'adjudicació.

Aquesta quantitat és de ... pessetes, salvant que
sigui d'aplicació el que disposa la clàusula 27.3.b).

2. La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats le¬
galment admissibles, mitjançant aval bancari o per
contracte d'assegurança de caució.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà
disposar que es constitueixi mitjançant retenció del
preu.
Opció 2.

Ateses les característiques del present contracte,
es dispensa de l'obligació de constituir garantia defi¬
nitiva.

3. Garantia complementària
Opció 1.

Únicament quan hi hagi garantia definitiva.
a) Ateses les característiques del present contracte,

s'estableix una garantia complementària del ... %
del pressupost del contracte, o de l'import d'adju¬
dicació, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació
prèvia del pressupost, amb els mateixos requisits i
efectes que la garantia definitiva.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.
No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació po¬
drà disposar que es constitueixi mitjançant reten¬
ció del preu.

Opció 2.
En el present contracte no s'exigeix garantia com¬

plementària.

Clàusula 26. Mesa de contractació
1. La Mesa de contractació estarà constituïda per :
President: L'alcalde o persona en qui delegui.
Secretari: El secretari de la Corporació o funcionari

lletrat en qui delegui.
Vocals amb un mínim de 3 i un màxim de 5:
El cap del Departament d'Administració

També en formarà part l'interventor de la Corpo¬
ració o funcionari en qui delegui, amb veu però sen¬
se vot.

2. La Mesa de contractació qualificarà prèviament la
documentació integrant del sobre núm. 1 i procedirà a
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l'examen de les ofertes o proposicions presentades.
Podrà determinar que la seva obertura s'efectuï públi¬
cament, per a la qual cosa assenyalarà dia i hora i ho
notificarà als participants en la negociació en temps
prudencial. A continuació, elevarà les ofertes presenta¬
des, amb l'acta i la proposta que consideri pertinent, a
l'òrgan competent per a efectuar l'adjudicació.

Clàusula 27. Adjudicació i perfeccionament del
contracte

1. L'òrgan competent adjudicarà, o no, el contracte
en el termini de ... des de la reunió de la Mesa de
contractació a l'empresari justificadament elegit.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els ofertants tenen dret a retirar la seva
proposta i que se'ls torni o cancel·li la garantia consti¬
tuïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació,
en virtut de la qual l'adjudicatari i la Corporació resta¬
ran obligats al seu compliment.

3. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomo¬
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:
a) Si la Mesa de contractació ha efectuat la proposta

amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta ex¬
ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusiva¬
ment el licitador en favor del qual es realitzi la pro¬
posta, en el qual cas l'adjudicació s'haurà de fer a
favor de la següent proposició més avantatjosa no
afectada per la infracció.

b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamen-
tadament que la proposició no pot ésser com¬
plerta com a conseqüència de baixes despropor¬
cionades o temeràries, en aquest cas, notificarà
aquesta circumstància als interessats, i el termini
expressat en l'apartat 1 d'aquesta clàusula s'am¬
pliarà el doble.
Serà considerada, en principi, com a despropor¬
cionada o temerària la baixa de tota proposició el
percentatge de la qual excedeixi en 10 unitats, si
més no, de la mitjana aritmètica dels percentatges
de baixa de totes les proposicions econòmiques
presentades i acceptades. Excepcionalment i atès
l'objecte del contracte, es podrà reduir fins a 5
unitats l'esmentada referència percentual, sempre
que estigui motivada per l'òrgan de contractació.
La declaració de caràcter desproporcionat o te¬
merari requerirà sol·licitud prèvia d'informació a
tots els licitadors que suposadament hi estiguin
compresos, i també l'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la
vista dels informes esmentats i de la proposta de
la mesa de contractació, acordarà l'adjudicació a
favor de la proposició més avantatjosa. Si l'adjudi¬
cació es realitza a favor de l'empresari la proposi¬
ció del qual hagués estat incorreguda inicialment
en presumpció de temeritat, s'exigirà una garantia
definitiva per l'import total del contracte adjudicat.

Clàusula 28. Notificació i formalització del contracte
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la negociació.
2. Així mateix, es notificarà a l'adjudicatari en el ter¬

mini de 10 dies hàbils i se'l requerirà perquè dintre
dels 15 dies hàbils següents a la data de la recepció
de la corresponent notificació, acrediti haver constituït
la garantia definitiva o complementària, si escau, a la
Tresoreria de la Corporació, i es procedirà a la devo¬
lució de les provisionals constituïdes per altres partici¬
pants.

En la mateixa notificació, l'interessat serà citat per¬
què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l'adjudicatari no atengués l'esmentat re¬
queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb prèvia incoació de l'expedient opor¬
tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res¬
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document admi¬

nistratiu, que serà títol suficient per a accedir a qual¬
sevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se
a escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
càrrec.

4. Sempre que l'import de l'adjudicació sigui igual o
superior a 5.000.000 de pessetes, l'adjudicació del
contracte es publicarà mitjançant anunci al (variable
opcional: BOE/BOP/Gasefa Municipal), en un termini
no superior a 48 dies a comptar de l'esmentada adju¬
dicació.

No obstant l'anterior, si l'import de l'adjudicatari és
igual o superior a 31.992.917 pessetes, IVA inclòs, i
l'objecte del contracte es troba comprès en alguna de
les categories 17 o 27 de les enumerades a l'article
207 de la LCAP, l'adjudicació es publicarà mitjançant
anuncis al DOCE i al BOE, dins el mateix termini as¬

senyalat.

Barcelona, ... de ... de ... .

El tècnic El cap del Departament d'Administració

Signat: Signat:

Diligència:
Opció 1.

El present plec és conforme al plec tipus aprovat
pel Consell Plenari/alcalde en data ... i s'ajusta a dret.
Opció 2.

S'hi adjunta informe.

El cap de la Secretaria Tecnicoadministrativa

Signat:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE...

Tramitació ordinària. Procediment negociat sense publicitat comunitària
Imprès C06
Tràmit 210

Codi de
contracte

Import
pressup.

Descripció
contracte

Tipificació
contracte

Clàusula 1. Objecte
El present contracte té per objecte: ....

Clàusula 2. Naturalesa

Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifi¬
ca com a contracte de subministrament d'acord amb
els articles 5.2.a) i 172 i 173 de la Llei 13/1995, de 18
de maig, de contractes de les Administracions públi¬
ques (LCAP) i el seu règim jurídic és el previst a l'arti¬
cle 7 de la mateixa Llei.

Clàusula 3. Llei del contracte

Aquest contracte es regula pel present plec de
clàusules particulars, pel plec de prescripcions tècni¬
ques i pel plec de clàusules administratives generals
de l'Ajuntament de Barcelona i, subsidiàriament, per:
- La Llei estatal 13/1995, de 18 de maig, de con¬

tractes de les Administracions públiques (LCAP) i
les disposicions que la despleguen.

- La normativa estatal i autonòmica aplicable al rè¬
gim local.

- La Llei especial del municipi de Barcelona i les
normes que la despleguen.

- El Reglament general de contractació de l'Estat,
en allò que no s'oposi a la LCAP.

- Ordenances, reglaments i bases d'execució del
pressupost municipal.

- La resta de normes del dret administratiu.
- Les normes del dret privat.

Clàusula 4. Prerrogatives de l'Administració
L'òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la

normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el
contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compli¬
ment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-
ne la resolució i els efectes d'aquesta decisió.

Clàusula 5. Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és

el competent per a resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via ad¬
ministrativa, amb expressa submissió als tribunals
de Barcelona.

Clàusula 6. Temps i lloc de Tentrega
El contractista resta obligat a entregar els béns

objecte del subministrament en el termini de ... a
comptar des del dia següent al de la formalització
del contracte i en el lloc que li indiquin els serveis
municipals.

Clàusula 7. Pressupost
Opció 1.

1. El pressupost del contracte és de ... pessetes.
Opció 2.

1. El pressupost del contracte ha de ser presentat
pels licitadors, de conformitat amb l'article 86.a) de la
LCAP.

Aquesta quantitat s'ha d'entendre comprensiva de
la totalitat de l'objecte del contracte, i de totes les
despeses i costos accessoris exigides per la legisla¬
ció vigent que resulti d'aplicació, i anirà amb càrrec a
les partides següents:

Any C.Func C.Econ C.Organ Import Any C.Func
c
o
o

LU

d C.Organ Import

Import total □

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals:
Atès que el present contracte comporta despeses

de caràcter plurianual, la seva autorització o realit¬
zació se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
Paràgraf opcional per al cas que l'adjudicació s'efec¬
tuï en exercici anterior al de la seva execució:

Atès que el contracte es formalitza en exercici
anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'ad¬
judicació a la condició suspensiva d'existència de
crèdit adequat i suficient per a finançar les obliga¬
cions derivades d'aquest contracte a l'exercici cor¬
responent.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'impost sobre el valor afegit
(IVA), el qual hi serà repercutit com a partida inde¬
pendent.
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Clàusula 8. Abonaments al contractista
1. El pagament efectiu dels serveis prestats es rea¬

litzarà d'acord amb el procediment administratiu i en
els termes d'aquest plec de clàusules, seqons la clàu¬
sula 19.

2. Als efectes de pagament, la Corporació expedirà
(,periodicitat temporal) els documents que acreditin
les prestacions executades durant l'esmentat període
de temps.

3. Una vegada rebudes, les factures seran revisa¬
des i conformades pels òrgans gestors, els quals les
remetran a l'òrgan competent per al reconeixement
de l'obligació. Un cop reconeguda, serà expedit de
forma fefaent el document que acredita la realització
total o parcial del contracte, i la data de reconeixe¬
ment es considerarà, a tots els efectes, com a data
d'expedició del document.

Clàusula 9. Revisió de preus
Opció 1.

1. L'import de les revisions que siguin procedents
es farà efectiu mitjançant l'abonament o descompte
corresponent en les factures o pagaments parcials o,
excepcionalment, en la liquidació del contracte, si no
s'han pogut incloure en les esmentades certificacions
o pagaments parcials.

2. La fórmula de revisió en el present plec és la se¬
güent:

Opció 2.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses

les característiques d'aquest contracte.

Clàusula 10. Personal
1. El contractista ha d'aportar tot el personal ne¬

cessari i suficient per a la realització de l'objecte del
contracte, d'acord amb les condicions tècniques es¬
tablertes i amb plena responsabilitat per oferir una
execució a plena satisfacció de la Corporació.

2. Tot el personal que executi el subministrament
dependrà únicament del contractista adjudicatari a
tots el efectes, sense que entre aquest o aquell i
l'Ajuntament existeixi cap vincle de dependència fun-
cionarial ni laboral.

Clàusula 11. Obligacions fiscals, laborals, socials,
administratives, tècniques i altres

1. El contractista resta obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de se¬
guretat social.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'IVA, el qual hi serà repercutit com
a partida independent, l'import dels materials acces¬
soris o auxiliars, de les despeses de la convocatòria
de la licitació; les publicacions que s'efectuïn, la for¬
malització, quan escaigui, de les imposicions fiscals
de tota mena derivades del contracte i de les càrre¬
gues de tipus laboral o de seguretat social.

3. Són a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses
que es derivin de l'execució del present contracte i en
especial les de publicitat generades en el procés de
licitació i les de formalització, si escau. A tal efecte, i

de conformitat amb les bases d'execució del pressu¬
post municipal, l'Ajuntament descomptarà l'import de
les esmentades despeses del primer document que
s'expedeixi acreditatiu de la realització total o parcial
del contracte o dels següents, si fos necessari.
Opcional

4. L'adjudicatari està obligat a contractar una pòlis¬
sa de responsabilitat civil per un import de ... pesse¬
tes, la qual ha de presentar en l'Administració del
Sector/Districte dins del termini d'un mes a comptar
des de l'inici del contracte.

Clàusula 12. Risc i ventura
L'execució del contracte es realitza a risc i ventura

del contractista.

Clàusula 13. Danys causats com a conseqüència de
l'execució del contracte

El contractista és responsable de tots els danys i
perjudicis que s'ocasionin a tercers i a la Corporació
o al personal que en depèn.

Clàusula 14. Recepció i termini de garantia
1. Dins del termini d'un mes següent a l'entrega o

realització de les prestacions objecte d'aquest con¬
tracte, s'aixecarà acta de recepció o conformitat si
s'han realitzat d'acord amb els seus termes i a satis¬
facció de l'Ajuntament.

2. Efectuada la recepció o conformitat, començarà
a córrer el termini de garantia, que és de: ... .

Si els materials subministrats tenen una garantia
de fabricació superior a l'aquí fixada, serà aquesta la
que prevalgui.

Clàusula 15. Subcontractació i cessió

Opció 1.
1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬

zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. Els drets i obligacions dimanants del contracte
poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, amb auto¬
rització expressa de l'Ajuntament i amb el compliment
dels requisits establerts a l'article 115 de la LCAP.
Opció 2.

En el present contracte resten prohibides la
subcontractació i la cessió.

Opció 3.
1. En el present contracte resta prohibida la sub¬

contractació.
2. Els drets i obligacions dimanants del contracte

poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, amb auto¬
rització expressa de l'Ajuntament i amb el compliment
dels requisits establerts a l'article 115 de la LCAP.
Opció 4.

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 16. Demora en les prestacions
1. Quan el contractista, per causes a ell imputa¬

bles, hagués incorregut en demora respecte al com¬
pliment del termini total o dels terminis parcials, l'Ad-
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ministrado podrà optar per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitzacions establertes a
l'escala següent:
- Contractes amb l'import d'adjudicació fins a

500.000 pessetes, 500 pessetes diàries.
- De 500.001 pessetes a 1.000.000 de pessetes,

1.000 pessetes diàries.
- D'1.000.001 pessetes a 5.000.000 de pessetes,

2.000 pessetes diàries.
- De 5.000.001 de pessetes a 10.000.000 de pes¬

setes, 3.000 pessetes diàries.
- De 10.000.001 pessetes a 25.000.000 de pesse¬

tes, 5.000 pessetes diàries.
- De 25.000.001 pessetes a 100.000.000 de pesse¬

tes, 10.000 pessetes diàries.
- De 100.000.001 pessetes a 250.000.000 de pes¬

setes, 25.000 pessetes diàries.
- De 250.000.001 pessetes a 750.000.000 de pes¬

setes, 75.000 pessetes diàries.
- De 750.000.001 pessetes a 1.000.000.000 de

pessetes, 100.000 pessetes diàries.
- De 1.000.000.001 pessetes endavant, 1 pesseta

per cada 10.000 pessetes diàries.
2. Si les penalitzacions arriben al 20 per 100 de

l'import del contracte, l'òrgan de contractació està fa¬
cultat per a procedir a la resolució o acordar la conti¬
nuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitzacions.

3. El contractista podrà procedir a la suspensió del
compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos
comptats a partir del transcurs del termini ofert i ac¬
ceptat per la Corporació de conformitat amb la clàu¬
sula 19 d'aquest plec.

Clàusula 17. Règim sancionador
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, així
com dels terminis parcials assenyalats per a l'execu¬
ció successiva.

2. La constitució en mora del contractista no neces¬

sitarà intimació prèvia per part de l'Administració.
3. El contractista haurà de rescabalar el Municipi

pels danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats de
dol o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la in¬
demnització es determinarà per l'Ajuntament en raó
dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l'acció penal que en
el seu cas escaigui.

4. Amb independència d'aquesta indemnització, l'in¬
compliment o defectuós compliment de les obligacions
contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A
aquests efectes s'entendrà per incompliments:
a) La inobservança de requisits d'ordre formal esta¬

blerts en el present plec i en les disposicions
d'aplicació.

b) La resistència als requeriments de la seva obser-
vança.

c) La utilització dels sistemes de treball, elements,
màquines o personal diferents als previstos en el
projecte, en els plecs de clàusules i en les ofertes
del contractista, en el seu cas.

d) Els altres supòsits assenyalats en el present plec
o en les disposicions d'aplicació.

En els supòsits d'incompliment de les obligacions
assumides pel contractista, l'Ajuntament podrà com-

pel·lir-lo al compliment del contracte o acordar-ne la
resolució, amb els efectes següents:
a) Pèrdua de la garantia provisional i de la definitiva

o global, en el seu cas.
b) Inhabilitació del contractista per a ulteriors licita¬

cions i adjudicacions.
c) Reintegrament a càrrec del contractista de la des¬

pesa que resulti de la nova adjudicació o realitza¬
ció amb relació a l'anterior de la qual porti causa.

d) Retenció d'elements del contractista, si es creu
oportú.

Independentment del rescabalament per danys i
perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi re¬
solució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Inhabilitació temporal del contractista.
b) Multes fins a un 20% del pressupost.

En els casos d'imposició de sancions i resolució
del contracte a causa del seu incompliment, es do¬
narà audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular
al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.

5. L'import de les penalitzacions per demora i de
les sancions es farà efectiu mitjançant la seva deduc¬
ció en les factures a abonar al contractista, sense

perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat
d'aquelles en els termes de l'article 44.a) de la LCAP.

6. Amb independència dels danys i perjudicis que
pot reclamar l'Ajuntament per motiu de l'incompliment
d'obligacions, com a mesura de cautela la Corporació
podrà aplicar l'import o retardar el pagament dels do¬
cuments que acreditin la realització total o parcial del
contracte, totalment o parcialment, en concepte de
deutes del contractista, per raó del contracte.

7. Altres faltes sancionables:

Clàusula 18. Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest contracte:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contrac¬

tista individual o l'extinció de la personalitat jurídica
de la societat contractista. En el cas de mort o inca¬

pacitat de l'empresari individual, la Corporació podrà
acordar la continuació del contracte amb els seus

successors, sempre que es compleixin les garanties
tècniques i econòmiques necessàries.

2. La declaració de fallida, de suspensió de pa¬
gaments, de concurs de creditors o d'insolvent fallit
en qualsevol procediment o l'acord de quitament i
espera.

3. El mutu acord entre l'Administració i el contrac¬
tista.

4. La falta de prestació pel contractista de la garan¬
tia definitiva o de les especials i complementàries
d'aquella dins de termini en els casos previstos a la
legislació i la no formalització del contracte dins de
termini.

5. La demora en el compliment dels terminis per
part del contractista.

6. La falta de pagament per part de l'Administració
en el termini de vuit mesos comptats a partir del
transcurs del termini ofert pel contractista i acceptat
per l'Administració de conformitat amb la clàusula 19
d'aquest plec.
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7. La suspensió per causa imputable a l'Adminis¬
tració de la iniciació del contracte per un termini supe¬
rior a sis mesos a partir de la data assenyalada per al
seu començament.

8. El desistiment o la suspensió del contracte per
un termini superior a un any acordada per l'Adminis¬
tració.

9. Les modificacions en el contracte, fins i tot suc¬
cessives, que impliquin, aïlladament o conjuntament,
alteracions del preu del contracte en el moment
d'aprovar la respectiva modificació en quantia supe¬
rior, en més o en menys, al 20 per 100 del l'import del
contracte o representin una alteració substancial de
la prestació inicial.

10. L'incompliment de les altres obligacions con¬
tractuals essencials.

11. Les altres establertes legalment per a aquests
tipus de contracte.
Opcional si existeix clàusula 11.4.

12. No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'as¬
segurança de responsabilitat civil a què es refereix la
clàusula 11.4 d'aquest plec, en el termini d'un mes a
comptar des de l'inici de les obres.

Clàusula 19. Expedient de contractació, procediment
i forma d'adjudicació

1. L'expedient de contractació serà objecte de la
tramitació ordinària.

2. El present contracte s'adjudicarà pel procedi¬
ment negociat, a l'empara de l'article ... apartat ... de
la LCAP, a l'empresari elegit amb prèvia consulta i
negociació dels termes del contracte amb tres empre¬
saris, com a mínim, sempre que això sigui possible.

3. Per a la selecció de l'empresari, l'òrgan de con¬
tractació ha de tenir en compte tota l'oferta en el seu
conjunt, tant en l'aspecte econòmic, com en el tècnic,
de qualitat i també financer. En l'oferta econòmica i fi¬
nancera, l'empresari ofertant podrà determinar el cost
d'acord amb les diferents possibilitats temporals del
pagament de les prestacions objecte del contracte.
Aquestes variants s'han d'establir considerant el pa¬
gament a dos i a (opció 6/9) mesos des de l'expedició
de les certificacions o documents acreditatius de la
realització total o parcial del contracte i en aquests
termes s'entendrà formalitzada l'oferta.

4. En el supòsit que les variants fossin de sis o nou
mesos, l'acreditació d'interessos es produirà a partir
del transcurs del termini ofert per l'adjudicatari.

Clàusula 20. Condicions de capacitat dels ofertants
1. Estan capacitades per a contractar amb aquest

Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incorregu-
des en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions
de contractar determinats a la legislació vigent. L'acti¬
vitat de les esmentades empreses ha de tenir relació
directa amb l'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i
ha de disposar d'una organització amb elements sufi¬
cients per a la deguda execució del contracte.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d'empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

3. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empre¬
ses que haguessin participat en l'elaboració, en el

seu cas, de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte.

Clàusula 21. Documentació que han de presentar els
ofertants

La documentació que cal presentar, continguda en
dos sobres, és la següent:

1. Sobre núm. 1.
Ha de portar la menció "Documentació administrati¬

va per al contracte núm. ... que té per objecte ... , pre¬
sentada per..." i contindrà els documents que a conti¬
nuació es relacionen, si bé la inscripció en el Registre
Municipal de Licitadors eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats
amb les lletres a), b), c), d), e) i f). A aquests darrers
efectes, el secretari de la Mesa de Contractació incor¬
porarà a l'expedient diligència identificativa dels do¬
cuments vigents aportats pels empresaris i que figurin
en l'esmentat Registre.
a) Els que acreditin la personalitat de l'empresari:

a.1. Per a les persones físiques (empresaris indi¬
viduals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substi¬
tueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).

a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de
constitució i modificació, en el seu cas, degu¬
dament inscrita en el Registre Mercantil i
NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida
per la legislació mercantil aplicable, s'aporta¬
rà l'escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional, en

què constin les normes reguladores de l'acti¬
vitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en
el Registre oficial corresponent.

b) Si l'ofertant actua mitjançant representant o es
tracta d'una persona jurídica, document públic
d'apoderament, degudament inscrit en el Registre
públic corresponent i validat pel secretari general
de la Corporació, i DNI i NIF del representant.

c) Els que acreditin la solvència econòmica, finance¬
ra i tècnica o professional.
c.1. Per acreditar la solvència econòmica i finan¬

cera, els empresaris han d'aportar un o di¬
versos dels documents que es relacionen
tot seguit, sense perjudici que per raons jus¬
tificades puguin presentar qualsevol altra
documentació considerada suficient per l'A¬
juntament:
Informe d'institucions financeres o, en el
seu cas, justificant de l'existència d'una as¬

segurança d'indemnització per riscos pro¬
fessionals.
Si es tracta de persones jurídiques, comptes
anuals inscrits en el Registre Mercantil o pre¬
sentació de balanços o extractes de balan¬
ços, en el supòsit que la publicació d'aquells
sigui obligatòria en els Estats en què les so¬
cietats es trobin establertes.

- Declaració relativa a la xifra de negocis global
i dels serveis o treballs realitzats per l'empre¬
sa en el curs dels últims tres exercicis.

c.2. Per justificar la solvència tècnica, un o di¬
versos dels documents que es relacionen
tot seguit:

- Una relació dels principals subministraments
efectuats durant els tres últims anys, amb in-
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dicació del seu import, dates i destinació pú¬
blica o privada, amb els corresponents certi¬
ficats.

Descripció de l'equip tècnic, mesures utilitza¬
des pel subministrador per a assegurar la
qualitat i els mitjans d'estudi i investigació de
l'empresa.

- Indicació dels tècnics o de les unitats tècni¬
ques, integrades o no en l'empresa, partici¬
pants en el contracte, especialment dels en¬
carregats del control de la qualitat.

- Mostres, descripcions i fotografia dels pro¬
ductes que s'han de subministrar.

- Certificacions establertes pels instituts o ser¬
veis oficials o homologats encarregats del
control de qualitat i que acrediten la confor¬
mitat d'articles ben identificats amb referèn¬
cia a certes especificacions o normes.

- Control efectuat per l'Administració o en el
seu nom per un organisme oficial competent
de l'Estat en el qual l'empresari estigui esta¬
blert, sempre que hi hagi acord de l'esmentat
organisme, si els productes a subministrar
són complexos o a títol excepcional hagin de
respondre a una finalitat particular. El control
es referirà a les capacitats de producció i, si
fos necessari, d'estudi i investigació de l'em¬
presari, i també a les mesures utilitzades per
aquest últim per controlar la qualitat.

d) Acreditado de no trobar-se incorregut en les pro¬
hibicions per contractar amb l'Administració asse¬
nyalades a l'article 20 de la LCAP, la qual es pot
realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació
administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat com¬
petent podrà ser substituït per una declaració res¬
ponsable atorgada davant autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un Es¬
tat membre de la Unió Europea i aquesta possibi¬
litat estigui prevista a la legislació de l'Estat res¬
pectiu, aquesta certificació es podrà també
substituir per una declaració responsable atorga¬
da davant una autoritat judicial.

e) En matèria d'obligacions tributàries i de Seguretat
Social:
e.1. Certificació acreditativa de trobar-se al cor¬

rent del compliment de les obligacions de
Seguretat Social imposades per les disposi¬
cions vigents.

e.2. Certificacions positives de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i de l'Institut Muni¬

cipal d'Hisenda de Barcelona acreditatives
de trobar-se al corrent del compliment de
les obligacions tributàries amb l'Estat i amb
aquest Ajuntament.

e.3. Document d'alta a l'Impost d'Activitats Eco¬
nòmiques, quan s'exerceixin activitats que hi
estiguin subjectes, i el darrer rebut d'aquest
impost.

f) Especialitats per a les empreses estrangeres:
f.1. Personalitat:

La capacitat d'obrar de les empreses no es¬
panyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjan¬
çant la inscripció en els registres o presenta¬

ció de les certificacions que s'indiquen en
l'annex I del RD 390/1996, d'1 de març, de
desenvolupament parcial de la LCAP, en fun¬
ció dels diferents contractes.
La capacitat de les empreses estrangeres no
compreses en l'apartat anterior s'ha d'acredi¬
tar mitjançant certificació expedida per la res¬
pectiva representació diplomàtica espanyola,
en la qual es faci constar que figuren ins¬
crites en el registre local professional, comer¬
cial o anàleg, o si això no és possible, que
actuen habitualment en el tràfic local en l'àm¬
bit de les activitats a les quals s'estén l'objec¬
te del contracte.
En aquest darrer supòsit, a més, s'hi haurà
d'adjuntar informe de la representació diplo¬
màtica espanyola sobre la condició d'estat
signatari de l'acord sobre contractació públi¬
ca de l'Organització Mundial del Comerç o,
en cas contrari, l'informe de reciprocitat a
què fa referència l'article 23.1 de la LCAP.

f.2. Solvència:
Els empresaris no espanyols d'Estats mem¬
bres de la Comunitat Europea és suficient
que acreditin, en el seu cas, davant l'òrgan
de contractació corresponent, la seva solvèn¬
cia econòmica i financera, tècnica, o profes¬
sional en els termes dels articles 16 a 19 de
la LCAP, així com la seva inscripció en el re¬
gistre professional o comercial en les condi¬
cions previstes per la legislació de l'Estat
d'establiment.
La resta d'empresaris estrangers, els docu¬
ments que acreditin la solvència econòmica,
financera i tècnica en els termes que asse¬
nyala aquesta clàusula en l'apartat 1.c).

f.3. Submissió jurisdiccional:
Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol or¬
dre, per a totes les incidències que, de ma¬
nera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al
fur jurisdiccional estranger que correspongui
al licitador.

g) Si s'escau, declaració responsable del represen¬
tant legal de l'empresari conforme la documenta¬
ció que consta en el Registre Municipal de Licita-
dors manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d'empresaris:
h.1. Cadascun dels empresaris que la componen

haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i
solvència, conforme als apartats anteriors.

h.2. Cal presentar el document acreditatiu del no¬
menament d'un representant o apoderat únic
amb facultats validades per exercir els drets i
complir les obligacions derivades del con¬
tracte.

h.3. Només en el cas de resultar adjudicatària la
unió haurà d'acreditar la seva constitució en

escriptura pública.
i) El resguard acreditatiu de la constitució de la ga¬

rantia provisional, si escau.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant

fotocòpies, hauran d'estar legitimades per notari o
compulsades amb el seu original per l'òrgan de con¬
tractació o per un funcionari d'aquesta Corporació.
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2. Sobre núm. 2.
Ha de portar ia menció "Proposició econòmica i fi¬

nancera i referències tècniques per al contracte núm.
... que té per objecte ... , presentada per..." i contin¬
drà l'oferta econòmica i financera, de conformitat amb
la clàusula 19 d'aquest plec, signada pel licitador o
persona que el representi i la documentació acredita¬
tiva de les referències tècniques.

La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model
següent:

"El Sr./La Sra. ..., domiciliat/da a ... carrer ... núm.
..., amb DNI/NIF núm. ..., major d'edat, en nom propi,
o en representació de l'empresa ... amb domicili a ...

carrer ... núm. ..., assabentat/da de les condicions
exigides per optar a l'adjudicació del contracte núm.
... que té per objecte ...., es compromet a realitzar-lo
amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tècniques, per la
quantitat de ... pessetes (en lletres i xifres) a dos me¬
sos, i, com a variant, de ... pessetes (en lletres i xi¬
fres) a ... mesos. En dita quantitat s'inclou l'impost
sobre el valor afegit i les altres despeses exigides als
esmentats plecs.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l'Administració i no està incorre¬
gut en cap prohibició de contractar legalment esta¬
blerta.

(Lloc, data i signatura)".

Clàusula 22. Garanties
1. Garantia provisional
Opció 1.

En el present contracte no s'exigeix garantia provi¬
sional.

Opció 2.
a) Per participar en la negociació és necessària la

constitució d'una garantia provisional consistent
en el 2 per 100 del pressupost del contracte, sal¬
vant que no s'hagi fet fixació prèvia del pressu¬
post, en el qual cas es determinarà estimativa-
ment per l'òrgan de contractació.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

c) La garantia provisional serà tornada als interes¬
sats una vegada s'hagi formalitzat l'adjudicació,
excepte la corresponent a l'adjudicatari de la lici¬
tació, la qual li serà tornada una vegada hagi di¬
positat la garantia definitiva. La diligència signada
pel president de la Mesa de contractació serà títol
suficient perquè la Tresoreria retorni la garantia
provisional als interessats que no hagin estat ad¬
judicataris del contracte.

2. Garantia definitiva
Opció 1.

1. L'adjudicatari del contracte està obligat a consti¬
tuir una garantia definitiva consistent en el 4 per 100
del pressupost del contracte, o de l'import d'adjudica¬
ció, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació prèvia
del pressupost, en el termini de 15 dies hàbils se¬

güents a la data de notificació de l'adjudicació.

Aquesta quantitat és de ... pessetes, salvant que
sigui d'aplicació el que disposa la clàusula 28.3.b).

2. La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici No¬
víssim, en metàl·lic, en valors públics o privats legal¬
ment admissibles, mitjançant aval bancari o per con¬
tracte d'assegurança de caució.
Opció 2.

Ateses les característiques del present contracte,
es dispensa de l'obligació de constituir garantia defi¬
nitiva.

3. Garantia complementària
Opció 1.

Únicament quan hi hagi garantia definitiva.
a) Ateses les característiques del present contracte,

s'estableix una garantia complementària del ... %
del pressupost del contracte, o de l'import d'adju¬
dicació, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació
prèvia del pressupost, amb els mateixos requisits i
efectes que la garantia definitiva.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

Opció 2.
En el present contracte no s'exigeix garantia com¬

plementària.

Clàusula 23. Mesa de contractació
1. La Mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L'alcalde o persona en qui delegui.
Secretari: El secretari de la Corporació o funcionari

lletrat en qui delegui.
Vocals amb un mínim de 3 i un màxim de 5:
El cap del Departament d'Administració

També en formarà part l'interventor de la Corpo¬
ració o funcionari en qui delegui, amb veu però sen¬
se vot.

2. La Mesa de contractació qualificarà prèviament
la documentació integrant del sobre núm. 1 i procedi¬
rà a l'examen de les ofertes o proposicions presenta¬
des. Podrà determinar que la seva obertura s'efectuï
públicament, per a la qual cosa assenyalarà dia i hora
i ho notificarà als participants en la negociació en
temps prudencial. A continuació, elevarà les ofertes
presentades, amb l'acta i la proposta que consideri
pertinent, a l'òrgan competent per a efectuar l'adju¬
dicació.

Clàusula 24. Adjudicació i perfeccionament del
contracte

1. L'òrgan competent adjudicarà, o no, el contracte
en el termini de ... des de la reunió de la Mesa de
contractació a l'empresari justificadament elegit.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els ofertants tenen dret a retirar la seva

proposta i que se'ls torni o cancel·li la garantia consti¬
tuïda.
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2. El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació,
en virtut de la qual l'adjudicatari i la Corporació resta¬
ran obligats al seu compliment.

3. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomo¬
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:
a) Si la Mesa de contractació ha efectuat la proposta

amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta ex¬
ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusiva¬
ment el licitador en favor del qual es realitzi la pro¬
posta, en el qual cas l'adjudicació s'haurà de fer a
favor de la següent proposició més avantatjosa no
afectada per la infracció.

b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamen-
tadament que la proposició no pot ésser com¬
plerta com a conseqüència de baixes despropor¬
cionades o temeràries, en aquest cas, notificarà
aquesta circumstància als interessats, i el termini
expressat en l'apartat 1 d'aquesta clàusula s'am¬
pliarà el doble.
Serà considerada, en principi, com a despropor¬
cionada o temerària la baixa de tota proposició el
percentatge de la qual excedeixi en 10 unitats, si
més no, de la mitjana aritmètica dels percentatges
de baixa de totes les proposicions econòmiques
presentades i acceptades. Excepcionalment i atès
l'objecte del contracte, es podrà reduir fins a 5
unitats l'esmentada referència percentual, sempre
que estigui motivada per l'òrgan de contractació.
La declaració de caràcter desproporcionat o te¬
merari requerirà sol·licitud prèvia d'informació a
tots els licitadors que suposadament hi estiguin
compresos, i també l'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a
la vista dels informes esmentats i de la proposta
de la mesa de contractació, acordarà l'adjudica¬
ció a favor de la proposició més avantatjosa. Si
l'adjudicació es realitza a favor de l'empresari la
proposició del qual hagués estat incorreguda
inicialment en presumpció de temeritat, s'exigirà
una garantia definitiva per l'import total del con¬
tracte adjudicat.

Clàusula 25. Notificació i formalització del contracte
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la negociació.

2. Així mateix, es notificarà a l'adjudicatari en el
termini de 10 dies hàbils i se'l requerirà perquè din¬
tre dels 15 dies hàbils següents a la data de la re¬
cepció de la corresponent notificació acrediti haver
constituït la garantia definitiva o complementària, si
escau, a la Tresoreria de la Corporació, i es procedi¬
rà a la devolució de les provisionals constituïdes per
altres participants.

En la mateixa notificació, l'interessat serà citat per¬

què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l'adjudicatari no atengués l'esmentat re¬
queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb prèvia incoació de l'expedient opor¬
tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res¬
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document admi¬
nistratiu, que serà títol suficient per a accedir a qual¬
sevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se
a escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
càrrec.

4. Sempre que l'import de l'adjudicació sigui igual o
superior a 5.000.000 de pessetes, l'adjudicació del
contracte es publicarà mitjançant anunci al (variable
opcional: BO E/BO P/Gaseta Municipal), en un termini
no superior a 48 dies a comptar de l'esmentada adju¬
dicació.

Barcelona, ... de ... de ... .

El tècnic El cap del Departament d'Administració

Signat: Signat:

Diligència:
Opció 1.

El present plec és conforme al plec tipus aprovat
pel Consell Plenari/alcalde en data ... i s'ajusta a dret.
Opció 2.

S'hi adjunta informe.

El cap de la Secretaria Tecnicoadministrativa

Signat:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE TREBALLS ESPECÍFICS I CONCRETS NO HABITUALS DE L'ADMINISTRACIÓ

Tramitació ordinària. Procediment negociat sense publicitat comunitària
Imprès C06
Tràmit 210

Clàusula 1. Objecte
El present contracte té per objecte ... .

Clàusula 2. Naturalesa
1. Aquest contracte té caràcter administratiu i es ti¬

pifica com a contracte de treballs específics i concrets
no habituals de l'Administració d'acord amb els arti¬
cles 5.2.a) i 197.4 de la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de contractes de les Administracions públiques
(LCAP) i el seu règim jurídic és el previst a l'article 7
de la mateixa Llei.

2. El seu atorgament no suposa en cap cas l'exis¬
tència d'una relació funcionarial o laboral entre l'Ad¬
ministració i el contractista.

Clàusula 3. Llei del contracte

Aquest contracte es regula pel present plec de
clàusules particulars, pel plec de prescripcions tècni¬
ques i pel plec de clàusules administratives generals
de l'Ajuntament de Barcelona, i, subsidiàriament, per:
- La Llei estatal 13/1995, de 18 de maig, de con¬

tractes de les Administracions públiques (LCAP) i
les disposicions que la despleguen.

- La normativa estatal i autonòmica aplicable al rè¬
gim local.

- La Llei especial del municipi de Barcelona i les
normes que la despleguen.

- Els Reials Decrets estatals 1465/1985, de 17 de
juliol, i 2357/1985, de 20 de novembre, en allò
que no s'oposin a la LCAP.

- El Reglament general de contractació de l'Estat,
en allò que no s'oposi a la LCAP.

- Ordenances, reglaments i bases d'execució del
pressupost municipal.

- La resta de normes del dret administratiu.
- Les normes del dret privat.

Clàusula 4. Prerrogatives de l'Administració
L'òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la

normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el
contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compli¬
ment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-
ne la resolució i els efectes d'aquesta decisió.

Clàusula 5. Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el

competent per a resoldre les controvèrsies que sor¬
geixin entre les parts, un cop esgotada la via adminis¬
trativa, amb expressa submissió als tribunals de
Barcelona.

Clàusula 6. Termini d'execució
La durada del present contracte és de (màxim 2

anys) a comptar des del dia següent al de la formalit¬
zació del contracte.

Clàusula 7. Pressupost
Opció 1.

1. El pressupost del contracte és de ... pessetes.
Opció 2.

1. El pressupost del contracte ha de ser presentat
pels licitadors, de conformitat amb l'article 86.a) de la
LCAP.

Aquesta quantitat s'ha d'entendre comprensiva de
la totalitat de l'objecte del contracte, i de totes les
despeses i costos accessoris exigits per la legislació
vigent que resulti d'aplicació, i anirà amb càrrec a les
partides següents:

Any C.Func
c
o
o

LU

d C.Organ Import Any C.Func C.Econ C.Organ Import

Import total | |

Paràgraf opcional per al cas de despeses plurianuals:
Atès que el present contracte comporta despeses

de caràcter plurianual, la seva autorització o realit¬
zació se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

Paràgraf opcional per al cas que l'adjudicació s'efec¬
tuï en exercici anterior al de la seva execució:

Atès que el contracte es formalitza en exercici an¬
terior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudica¬
ció a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions deri¬
vades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.
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2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'impost sobre el valor afegit (IVA),
el qual hi serà repercutit com a partida independent.
Les despeses inherents a la licitació i formalització
del contracte aniran a càrrec de l'adjudicatari, i seran
descomptades de la primera factura a abonar al con¬
tractista, mitjançant compensació d'ofici.

Clàusula 8. Abonaments al contractista
1. El pagament efectiu dels serveis prestats es rea¬

litzarà d'acord amb el procediment administratiu i en
els termes d'aquest plec de clàusules, segons la clàu¬
sula 18.

2. Ais efectes de pagament, la Corporació expedirà
(periodicitat temporal) els documents que acreditin
les prestacions executades durant l'esmentat període
de temps.

3. Una vegada rebudes, les factures seran revisa¬
des i conformades pels òrgans gestors, els quals les
remetran a l'òrgan competent per al reconeixement
de l'obligació. Un cop reconeguda, serà expedit de
forma fefaent el document que acredita la realització
total o parcial del contracte, i la data de reconeixe¬
ment es considerarà, a tots els efectes, com a data
d'expedició del document.

4. L'Ajuntament practicarà la corresponent retenció
sobre el preu total del 15 per 100 en concepte d'im¬
post sobre la renda de les persones físiques i ingres¬
sarà l'import en la forma i termini legalment establerts
a l'Administració tributària que pertoqui.

Clàusula 9. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, atesa la

naturalesa d'aquest contracte.

Clàusula 10. Obligacions fiscals, laborals, socials,
administratives, tècniques i altres

1. El contractista resta obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de se¬
guretat social.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris
no només s'entén inclòs el preu del contracte, sinó
també l'import de l'IVA, el qual hi serà repercutit
com a partida independent, l'import dels materials
accessoris o auxiliars, de les despeses de la con¬
vocatòria de la licitació; les publicacions que
s'efectuïn, la formalització, quan escaigui, de les
imposicions fiscals de tota mena derivades del con¬
tracte i de les càrregues de tipus laboral o de segu¬
retat social.

3. Són a càrrec de l'adjudicatari totes les despe¬
ses que es derivin de l'execució del present contrac¬
te i en especial les de publicitat generades en el pro¬
cés de licitació i les de formalització, si escau. A tal
efecte, i de conformitat amb les bases d'execució
del pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà
l'import de les esmentades despeses del primer do¬
cument que s'expedeixi acreditatiu de la realització
total o parcial del contracte o dels següents, si fos
necessari.

Opcional
4. L'adjudicatari està obligat a contractar una pòlis¬

sa d'assegurança de responsabilitat civil per un im¬
port de ... pessetes, la qual ha de presentar en l'Ad¬
ministració del Sector/Districte dins del termini d'un
mes a comptar des de l'inici del contracte.

Clàusula 11. Risc i ventura
L'execució del contracte es realitza a risc i ventura

del contractista.

Clàusula 12. Danys causats com a conseqüència de
l'execució del contracte

El contractista és responsable de tots els danys i
perjudicis que s'ocasionin a tercers i a la Corporació
o al personal que en depèn.

Clàusula 13. Recepció i termini de garantia
1. Dins del termini d'un mes següent a l'entrega o

realització de les prestacions objecte d'aquest con¬
tracte, s'aixecarà acta de recepció o conformitat si
s'han realitzat d'acord amb els seus termes i a satis¬
facció de l'Ajuntament.

2. Efectuada la recepció o conformitat, començarà
a córrer el termini de garantia, que és de ... .

Clàusula 14. Subcontractació i cessió
Opció 1.

1. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realit¬
zació parcial del contracte amb el compliment dels re¬
quisits establerts a l'article 116 de la LCAP.

2. En el present contracte resta prohibida la cessió.
Opció 2.

En el present contracte resten prohibides la
subcontractació i la cessió.

Clàusula 15. Demora en les prestacions
1. Quan el contractista, per causes a ell imputa¬

bles, hagués incorregut en demora respecte al com¬
pliment del termini total o dels terminis parcials, l'Ad¬
ministració podrà optar per la resolució del contracte
0 per la imposició de les penalitzacions establertes a
l'escala següent:
- Contractes amb l'import d'adjudicació fins a

500.000 pessetes, 500 pessetes diàries.
- De 500.001 pessetes a 1.000.000 de pessetes,

1.000 pessetes diàries.
- D'1.000.001 pessetes a 5.000.000 de pessetes,

2.000 pessetes diàries.
- De 5.000.001 de pessetes a 10.000.000 de pes¬

setes, 3.000 pessetes diàries.
- De 10.000.001 pessetes a 25.000.000 de pesse¬

tes, 5.000 pessetes diàries.
- De 25.000.001 pessetes a 100.000.000 de pesse¬

tes, 10.000 pessetes diàries.
- De 100.000.001 pessetes a 250.000.000 de pes¬

setes, 25.000 pessetes diàries.
- De 250.000.001 pessetes a 750.000.000 de pes¬

setes, 75.000 pessetes diàries.
- De 750.000.001 pessetes a 1.000.000.000 de

pessetes, 100.000 pessetes diàries.
- De 1.000.000.001 pessetes endavant, 1 pesseta

per cada 10.000 pessetes diàries.
2. Si les penalitzacions arriben al 20 per 100 de

l'import del contracte, l'òrgan de contractació està
facultat per a procedir a la resolució o acordar la con¬
tinuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitzacions.

3. El contractista podrà procedir a la suspensió
del compliment del contracte per manca de paga¬
ment, sempre que la demora sigui superior a quatre
mesos comptats a partir del transcurs del termini ofert
1 acceptat per la Corporació de conformitat amb la
clàusula 18 d'aquest plec.
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Clàusula 16. Règim sancionador
1. El contractista està obligat a complir el contracte

dins el termini total fixat per a la seva realització, així
com dels terminis parcials assenyalats per a l'execu¬
ció successiva.

2. La constitució en mora del contractista no neces¬
sitarà intimació prèvia per part de l'Administració.

3. El contractista haurà de rescabalar el Municipi
pels danys i indeminitzar-lo dels perjudicis derivats de
dol o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la in¬
demnització es determinarà per l'Ajuntament en raó
dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l'acció penal que en
el seu cas escaigui.

4. Amb independència d'aquesta indemnització,
l'incompliment o defectuós compliment de les obliga¬
cions contractuals donarà lloc a la imposició de san¬
cions. A aquests efectes s'entendrà per incompli¬
ments:

a) La inobservança de requisits d'ordre formal esta¬
blerts en el present plec i en les disposicions
d'aplicació.

b) La resistència als requeriments de la seva obser-
vança.

c) La utilització dels sistemes de treball, elements,
màquines o personal diferents als previstos en el
projecte, en els plecs de clàusules i en les ofertes
del contractista, en el seu cas.

d) Els altres supòsits assenyalats en el present plec
o en les disposicions d'aplicació.

En els supòsits d'incompliment de les obligacions
assumides pel contractista, l'Ajuntament podrà com-
pel·lir-lo al compliment del contracte o acordar-ne la
resolució, amb els efectes següents:
a) _ Pèrdua de la garantia provisional i de la definitiva

o global, en el seu cas.
b) Inhabilitació del contractista per a ulteriors licita¬

cions i adjudicacions.
c) Reintegrament a càrrec del contractista de la des¬

pesa que resulti de la nova adjudicació o realitza¬
ció amb relació a l'anterior de la qual porti causa.

d) Retenció d'elements del contractista, si es creu
oportú.

Independentment del rescabalament per danys i
perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi re¬
solució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Inhabilitació temporal del contractista.
b) Multes fins a un 20% del pressupost.

En els casos d'imposició de sancions i resolució
del contracte a causa del seu incompliment, es dona¬
rà audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular
al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.

5. L'import de les penalitzacions per demora i de
les sancions es farà efectiu mitjançant la seva deduc¬
ció en les factures a abonar al contractista, sense

perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat
d'aquelles en els termes de l'article 44.a) de la LCAP.

6. Amb independència dels danys i perjudicis que
pot reclamar l'Ajuntament per motiu de l'incompliment
d'obligacions, com a mesura de cautela la Corporació
podrà aplicar l'import o retardar el pagament dels do¬
cuments que acreditin la realització total o parcial del
contracte, totalment o parcialment, en concepte de
deutes del contractista, per raó del contracte.

7. Altres faltes sancionables:

Clàusula 17. Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest contracte:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contrac¬

tista. En aquests casos, la Corporació podrà acordar
la continuació del contracte amb els seus successors,

sempre que es compleixin les garanties tècniques i
econòmiques necessàries.

2. La declaració de fallida, de suspensió de pa¬
gaments, de concurs de creditors o d'insolvent fallit
en qualsevol procediment o l'acord de quitament i
espera.

3. El mutu acord entre l'Administració i el contrac¬
tista.

4. La falta de prestació pel contractista de la garan¬
tia definitiva o de les especials i complementàries
d'aquella dins de termini en els casos previstos a la
legislació i la no formalització del contracte dins de
termini.

5. La demora en el compliment dels terminis per
part del contractista.

6. La falta de pagament per part de l'Administració
en el termini de vuit mesos comptats a partir del
transcurs del termini ofert pel contractista i acceptat
per l'Administració de conformitat amb la clàusula 18
d'aquest plec.

7. La suspensió per causa imputable a l'Adminis¬
tració de la iniciació del contracte per un termini supe¬
rior a sis mesos a partir de la data assenyalada per al
seu començament.

8. El desistiment o la suspensió del contracte per
un termini superior a un any acordada per l'Adminis¬
tració.

9. Les modificacions en el contracte, fins i tot suc¬
cessives, que impliquin, aïlladament o conjuntament,
alteracions del preu del contracte en el moment
d'aprovar la respectiva modificació en quantia supe¬
rior, en més o en menys, al 20 per 100 del l'import del
contracte o representin una alteració substancial de
la prestació inicial.

10. L'incompliment de les altres obligacions con¬
tractuals essencials.

11. Les altres establertes legalment per a aquests
tipus de contracte.
Opcional si existeix clàusula 10.4.

12. No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'as¬
segurança de responsabilitat civil a què es refereix la
clàusula 11.4 d'aquest plec, en el termini d'un mes a
comptar des de l'inici de les obres.

Clàusula 18. Expedient de contractació, procediment
i forma d'adjudicació

1. L'expedient de contractació serà objecte de la
tramitació ordinària.

2. El present contracte s'adjudicarà pel procedi¬
ment negociat, a l'empara de l'article ... apartat... de
la LCAP, a l'empresari elegit amb prèvia consulta i
negociació dels termes del contracte amb tres empre¬
saris, com a mínim, sempre que això sigui possible.

3. Per a la selecció de l'empresari, l'òrgan de con¬
tractació ha de tenir en compte tota l'oferta en el seu
conjunt, tant en l'aspecte econòmic, com en el tècnic,
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de qualitat i també financer. En l'oferta econòmica i fi¬
nancera, l'empresari ofertant podrà determinar el cost
d'acord amb les diferents possibilitats temporals del
pagament de les prestacions objecte del contracte.
Aquestes variants s'han d'establir considerant el pa¬
gament a dos i a (opció 6/9) mesos des de l'expedició
de les certificacions o documents acreditatius de la
realització total o parcial del contracte i en aquests
termes s'entendrà formalitzada l'oferta.

4. En el supòsit que les variants fossin de sis o nou
mesos, l'acreditació d'interessos es produirà a partir
del transcurs del termini ofert per l'adjudicatari.

Clàusula 19. Condicions de capacitat dels ofertants
1. Estan capacitades per a contractar amb aquest

Ajuntament les persones físiques, espanyoles o es¬
trangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no esti¬
guin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat
o prohibicions de contractar determinats a la legisla¬
ció vigent i reuneixin els requisits de solvència acadè¬
mica, professional, tècnica o científica que siguin ne¬
cessaris per a la realització del treball encomanat.

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió
d'empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

3. Tanmateix, quan el pressupost del contracte
superi la xifra fixada a l'article 25 de la LCAP, el lid¬
iador espanyol o estranger no membre de la Unió
Europea haurà de disposar del següent document
de classificació:

Grup Subgrup Categoria

No obstant l'anterior, no serà exigida classificació
als adjudicataris persones físiques que, per raó de la
titularitat acadèmica d'ensenyament universitari cor¬
responent de què gaudeixin, estiguin facultades per a
la realització de l'objecte del contracte i es trobin ins¬
crites en el corresponent col·legi professional.

4. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors,
no poden concórrer a la present licitació les empre¬
ses que haguessin participat en l'elaboració, en el
seu cas, de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte.

Clàusula 20. Documentació que han de presentar els
ofertants

La documentació que cal presentar, continguda en
dos sobres, és la següent:

1. Sobre núm. 1.
Ha de portar la menció "Documentació administrati¬

va per al contracte núm.... que té per objecte ... , pre¬
sentada per..." i contindrà els documents que a conti¬
nuació es relacionen, si bé la inscripció en el Registre
Municipal de Licitadors eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats
amb les lletres a), b), c), d), e) i f). A aquests darrers
efectes, el secretari de la Mesa de Contractació incor¬
porarà a l'expedient diligència identificativa dels do¬
cuments vigents aportats pels empresaris i que figurin
en l'esmentat Registre.

a) Els que acreditin la personalitat del licitador: docu¬
ment nacional d'identitat (DNI), o document que el
substitueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).

b) Si l'ofertant actua mitjançant representant, docu¬
ment públic d'apoderament, degudament inscrit
en el Registre públic corresponent i validat pel se¬
cretari general de la Corporació, i DNI i NIF del re¬
presentant.

c) Els que acreditin la corresponent classificació del
licitador ajustada a l'objecte del contracte, si el
pressupost és igual o superior a 10.000.000 de
pessetes; o altrament els que n'acreditin la sol¬
vència econòmica, financera i tècnica o profes¬
sional.
Si hagués de correspondre per l'anterior quantia i
per l'objecte del contracte, en el cas de les perso¬
nes físiques no serà exigida classificació, i en
aquests casos han d'aportar certificacions de la ti¬
tulació universitària corresponent i de la inscripció
en el col·legi professional.
c.1. En els casos en què no s'exigeix classificació

per justificar la solvència econòmica i finan¬
cera, els empresaris persones físiques en
tots els casos, han d'aportar un o alguns dels
documents següents:
Informe d'institucions financeres o, en el seu
cas, justificant de l'existència d'una assegu¬
rança d'indemnització per riscos professio¬
nals.

- Declaració relativa a la xifra de negocis glo¬
bal i dels serveis o treballs realitzats en el
curs dels últims tres exercicis.

c.2. Excepte en els casos en què gaudeixi de
classificació, per justificar la solvència tècni¬
ca o professional els licitadors han d'aportar
un o alguns dels documents següents:

- Les titulacions acadèmiques i professionals i
experiència dels licitadors i del personal de di¬
recció de l'empresa i, en particular, del perso¬
nal responsable de l'execució del contracte.

- Una relació dels principals serveis o treballs
realitzats en els últims tres anys, amb ex¬
pressió dels imports, dates i beneficiaris pú¬
blics o privats d'aquells treballs.

- Una descripció de l'equip tècnic i unitats tèc¬
niques participants en el contracte, integra¬
des o no directament en l'empresa del con¬
tractista, especialment dels responsables del
control de qualitat.
Una declaració que indiqui la mitjana anual
de personal i plantilla del personal directiu
durant els tres últims anys.

- Una declaració del material, instal·lacions i
equip tècnic de què disposi l'empresari per a
la realització del contracte.

- Una declaració de les mesures adoptades
pels empresaris per controlar la qualitat, i
també dels mitjans d'estudi i d'investigació
de què disposen.
Quan es tracti de serveis o treballs comple¬
xos o quan, excepcionalment, hagin de res¬
pondre a una finalitat especial, un control
efectuat per l'òrgan de contractació o en nom
d'aquest per un organisme oficial o homolo¬
gat competent de l'Estat en què estigui esta¬
blert l'empresari, amb l'acord de l'esmentat
organisme sobre la capacitat tècnica de l'em-
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presari i, si fos necessari, sobre els mitjans
d'estudi i d'investigació de què disposa i so¬
bre les mesures de control de la qualitat.
Una relació dels premis i mencions obtingu¬
des i publicacions efectuades.

d) Acreditació de no trobar-se incorregut en les pro¬
hibicions per contractar amb l'Administració asse¬
nyalades a l'article 20 de la LCAP, la qual es pot
realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació
administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat com¬
petent podrà ser substituït per una declaració res¬
ponsable atorgada davant autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un Es¬
tat membre de la Unió Europea i aquesta possi¬
bilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat
respectiu, aquesta certificació es podrà també
substituir per una declaració responsable atorga¬
da davant una autoritat judicial.

e) En matèria d'obligacions tributàries i de Seguretat
Social:
e.1. Certificació acreditativa de trobar-se al cor¬

rent del compliment de les obligacions de
Seguretat Social imposades per les disposi¬
cions vigents.

e.2. Certificacions positives de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i de l'Institut Muni¬
cipal d'Hisenda de Barcelona acreditatives
de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb
aquest Ajuntament.

e.3. Document d'alta a l'Impost d'Activitats Eco¬
nòmiques, quan s'exerceixin activitats que hi
estiguin subjectes, i el darrer rebut d'aquest
impost.

f) Especialitats per a les empreses estrangeres:
f.1. Personalitat:
- La capacitat d'obrar dels licitadors no es¬

panyols d'Estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjan¬
çant la inscripció en els registres o presen¬
tació de les certificacions que s'indiquen en
l'annex I del RD 390/1996, d'1 de març, de
desenvolupament parcial de la LCAP, en fun¬
ció dels diferents contractes.
La capacitat dels licitadors estrangers no
compresos en l'apartat anterior s'ha d'acredi¬
tar mitjançant certificació expedida per la res¬
pectiva representació diplomàtica espanyola,
en la qual es faci constar que figuren inscri¬
tes en el registre local professional, comer¬
cial o anàleg, o si això no és possible, que
actuen habitualment en el tràfic local en l'àm¬
bit de les activitats a les quals s'estén l'objec¬
te del contracte.
En aquest darrer supòsit, a més, s'hi haurà
d'adjuntar informe de la representació diplo¬
màtica espanyola sobre la condició d'estat
signatari de l'acord sobre contractació públi¬
ca de l'Organització Mundial del Comerç, o,
en cas contrari, l'informe de reciprocitat a
què fa referència l'article 23.1 de la Llei.

f.2. Solvència:
Els empresaris no espanyols d'Estats mem¬
bres de la Comunitat Europea és suficient

que acreditin, en el seu cas, davant l'òrgan
de contractació corresponent, la seva solvèn¬
cia econòmica i financera, tècnica, o profes¬
sional en els termes dels articles 16 a 19 de
la LCAP, així com la seva inscripció en el re¬
gistre professional o comercial en les condi¬
cions previstes per la legislació de l'Estat
d'establiment.
La resta d'empresaris estrangers, la classifi¬
cació assenyalada a la clàusula 25; si no fos
obligatòria, els documents que acreditin la
solvència econòmica, financera i tècnica en
els termes que assenyala aquesta clàusula
en l'apartat 1 .c).

f.3. Submissió jurisdiccional:
- Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels

jutjats i tribunals espanyols de qualsevol or¬
dre, per a totes les incidències que, de ma¬
nera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al
fur jurisdiccional estranger que correspongui
al licitador.

g) Si s'escau, declaració responsable del represen¬
tant legal de l'empresari conforme la documenta¬
ció que consta en el Registre Municipal de Licita¬
dors manté la seva vigència.

h) Especialitats en relació a les unions temporals
d'empresaris:
h.1. Cadascun dels empresaris que la componen

haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i
solvència, conforme als apartats anteriors.

h.2. Cal presentar el document acreditatiu del no¬
menament d'un representant o apoderat únic
amb facultats validades per exercir els drets i
complir les obligacions derivades del con¬
tracte.

h.3. Només en el cas de resultar adjudicatària la
unió haurà d'acreditar la seva constitució en

escriptura pública.
i) El resguard acreditatiu de la constitució de la ga¬

rantia provisional, si escau.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant

fotocòpies, hauran d'estar legitimades per notari o
compulsades amb el seu original per l'òrgan de con¬
tractació o per un funcionari d'aquesta Corporació.

2. Sobre núm. 2.

Ha de portar la menció "Proposició econòmica, fi¬
nancera i referències tècniques per al concurs relatiu
al contracte núm. ... que té per objecte ..., presentada
per ..." i contindrà l'oferta econòmica i financera, de
conformitat amb la clàusula 18 d'aquest plec, signada
pel licitador o persona que el representi, i la docu¬
mentació acreditativa de les referències tècniques.

La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model
següent:

"El Sr./La Sra. ..., domiciiiat/da a ... carrer ... núm.
..., amb DNI/NIF núm. ..., major d'edat, en nom propi,
o en representació de l'empresa ..., amb CIF núm. ...,

amb domicili a ... carrer... núm.
..., assabentat/da de

les condicions exigides per optar a l'adjudicació del
contracte núm. ... per concepte de ... , es compromet
a realitzar-les amb subjecció al plec de clàusules ad¬
ministratives particulars i tècniques, per la quantitat
de ... pessetes (en lletres i xifres) a dos mesos, i, com
a variant, de ... pessetes (en lletres i xifres) a ... me¬
sos, comptats des de l'expedició dels documents
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acreditatius de la realització total o parcial del con¬
tracte. En aquestes quantitats s'inclou l'impost sobre
el valor afegit i les altres despeses exigides als es¬
mentats plecs.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l'Administració i no està incorregut
en cap prohibició de contractar legalment establerta.

(Lloc, data i signatura)".

Clàusula 21. Garanties

1. Garantia provisional
Opció 1.

En el present contracte no s'exigeix garantia provi¬
sional.

Opció 2.
a) Per participar en la negociació és necessària la

constitució d'una garantia provisional consistent
en el 2 per 100 del pressupost del contracte, sal¬
vant que no s'hagi fet fixació prèvia del pressu¬
post, en el qual cas es determinarà estimativa-
ment per l'òrgan de contractació.
Aquesta quantitat és de ... pessetes.

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

c) La garantia provisional serà tornada als interes¬
sats una vegada s'hagi formalitzat l'adjudicació,
excepte la corresponent a l'adjudicatari de la lici¬
tació, la qual li serà tornada una vegada hagi di¬
positat la garantia definitiva. La diligència signada
pel president de la Mesa de contractació serà títol
suficient perquè la Tresoreria retorni la garantia
provisional als interessats que no hagin estat ad¬
judicataris del contracte.

2. Garantia definitiva

Opció 1.
1. L'adjudicatari del contracte està obligat a consti¬

tuir una garantia definitiva consistent en el 4 per 100
del pressupost del contracte, o de l'import d'adjudica¬
ció, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació prèvia
del pressupost, en el termini de 15 dies hàbils se¬
güents a la data de notificació de l'adjudicació.

Aquesta quantitat és de ... pessetes, salvant que
sigui d'aplicació el que disposa la clàusula 23.3.b).

2. La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats le¬
galment admissibles, mitjançant aval bancari o per
contracte d'assegurança de caució.
Opció 2.

Ateses les característiques del present contracte,
es dispensa de l'obligació de constituir garantia defi¬
nitiva.

3. Garantia complementària
Opció 1.

Únicament quan hi hagi garantia definitiva,
a) Ateses les característiques del present contracte,

s'estableix una garantia complementària del ... %
del pressupost del contracte, o de l'import d'adju¬

dicació, si l'òrgan de contractació no ha fet fixació
prèvia del pressupost, amb els mateixos requisits i
efectes que la garantia definitiva.
Aquesta quantitat és de ... pessetes,

b) La garantia a què es refereix l'apartat anterior ha
de fer-se efectiva a la Tresoreria de la Corporació,
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o
per contracte d'assegurança de caució.

Opció 2.
En el present contracte no s'exigeix garantia com¬

plementària.

Clàusula 22. Mesa de contractació
1. La Mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L'alcalde o persona en qui delegui.
Secretari: El secretari de la Corporació o funcionari

lletrat en qui delegui.
Vocals amb un mínim de 3 i un màxim de 5:
El cap del Departament d'Administració

També en formarà part l'interventor de la Corpo¬
ració o funcionari en qui delegui, amb veu però sen¬
se vot.

2. La Mesa de contractació qualificarà prèviament la
documentació integrant del sobre núm. 1 i procedirà a
l'examen de les ofertes o proposicions presentades.
Podrà determinar que la seva obertura s'efectuï públi¬
cament, per a la qual cosa assenyalarà dia i hora i ho
notificarà als participants en la negociació en temps
prudencial. A continuació, elevarà les ofertes presenta¬
des, amb l'acta i la proposta que consideri pertinent, a
l'òrgan competent per a efectuar l'adjudicació.

Clàusula 23. Adjudicació i perfeccionament del
contracte

1. L'òrgan competent adjudicarà, o no, el contracte
en el termini de ... des de la reunió de la Mesa de
contractació a l'empresari justificadament elegit.
Transcorregut el termini anterior sense acord de la
Corporació, els ofertants tenen dret a retirar la seva
proposta i que se'ls torni o cancel·li la garantia consti¬
tuïda.

2. El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació,
en virtut de la qual l'adjudicatari i la Corporació resta¬
ran obligats al seu compliment.

3. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomo¬
dar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte
en els casos següents:
a) Si la Mesa de contractació ha efectuat la proposta

amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta ex¬
ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusiva¬
ment el licitador en favor del qual es realitzi la pro¬
posta, en el qual cas l'adjudicació s'haurà de fer a
favor de la següent proposició més avantatjosa no
afectada per la infracció.

b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamenta-
dament que la proposició no pot ésser complerta
com a conseqüència de baixes desproporcio¬
nades o temeràries, en aquest cas, notificarà
aquesta circumstància als interessats, i el termini
expressat en l'apartat 1 d'aquesta clàusula s'am¬
pliarà el doble.
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Serà considerada, en principi, com a despropor¬
cionada o temerària la baixa de tota proposició el
percentatge de la qual excedeixi en 10 unitats, si
més no, de la mitjana aritmètica dels percentatges
de baixa de totes les proposicions econòmiques
presentades i acceptades. Excepcionalment i atès
l'objecte del contracte, es podrà reduir fins a 5
unitats l'esmentada referència percentual, sempre
que estigui motivada per l'òrgan de contractació.
La declaració de caràcter desproporcionat o te¬
merari requerirà sol·licitud prèvia d'informació a
tots els licitadors que suposadament hi estiguin
compresos, i també l'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la
vista dels informes esmentats i de la proposta de
la mesa de contractació, acordarà l'adjudicació a
favor de la proposició més avantatjosa. Si l'adjudi¬
cació es realitza a favor de l'empresari la proposi¬
ció del qual hagués estat incorreguda inicialment
en presumpció de temeritat, s'exigirà una garantia
definitiva per l'import total del contracte adjudicat.

Clàusula 24. Notificació i formalització del contracte
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als

participants en la negociació.
2. Així mateix, es notificarà a l'adjudicatari en el

termini de 10 dies hàbils i se'l requerirà perquè din¬
tre dels 15 dies hàbils següents a la data de la re¬
cepció de la corresponent notificació acrediti haver
constituït la garantia definitiva o complementària, si
escau, a la Tresoreria de la Corporació, i es procedi¬
rà a la devolució de les provisionals constituïdes per
altres participants.

En la mateixa notificació, l'interessat serà citat per¬
què en el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el
contracte. Si l'adjudicatari no atengués l'esmentat re¬
queriment, o impedís la formalització del contracte en
el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar-ne
la resolució amb incoació prèvia de l'expedient opor¬

tú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució
de la garantia definitiva, en el qual cas es declararà
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i res¬
ponsabilitats legalment procedents.

3. El contracte es formalitzarà en document admi¬
nistratiu, que serà títol suficient per a accedir a qual¬
sevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se
a escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
càrrec.

4. Sempre que l'import de l'adjudicació sigui igual o
superior a 5.000.000 de pessetes, l'adjudicació del
contracte es publicarà mitjançant anunci al (variable
opcional: BOE/BOP/Gaseta Municipal), en un termini
no superior a 48 dies a comptar de l'esmentada adju¬
dicació.

No obstant l'anterior, si l'import de l'adjudicació és
igual o superior a 31.992.917 pessetes, IVA exclòs, i
l'objecte del contracte es troba comprès en alguna de
les categories 17 a 27 de les enumerades a l'article
207 de la LCAP, l'adjudicació es publicarà mitjançant
anuncis al DOCE i al BOE, dins el mateix termini as¬

senyalat.
Barcelona, ... de ... de ... .

El tècnic El cap del Departament d'Administració

Signat: Signat:

Diligència:
Opció 1

El present plec és conforme al plec tipus aprovat
pel Consell Plenari/alcalde en data ... i s'ajusta a dret.
Opció 2.

S'hi adjunta informe.

El cap de la Secretaria Tecnicoadministrativa

Signat:



 


