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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 24 D'OCTUBRE DE 2019 
 
 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 

dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença:17:00 
Hora que acaba: 17:50 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 

 

  
 

 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/41 extraordinari 17/10/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 7 al 13 d'octubre de 2019 
2.1.2. Proposta JGL Relació Decrets primera quinzena octubre 2019 
 
2.2. Promoció Econòmica i Turisme 
2.2.1. Proposta JGL per determinar 2 dies festius addicionals d'obertura comercial au-
toritzada per a l'any 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/41 extraordinari 17/10/2019 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local extraordinària 
del dia 17 d’octubre de 2019 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per 
unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DEL DIA 7 AL 13 D’OCTUBRE DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 7 al 13 d’octubre de 2019. 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2019/1655 Denegació terrassa part calçada -dau al set- 07/10/2019 

RESAL2019/1656 Decret designa advocats Diputació 07/10/2019 

RESAL2019/1657 Decret autorització mostra d'artesania 5 d'octubre de 2019 07/10/2019 

RESAL2019/1658 Decret contractació educadora social - Plans Ocupacionals Diputació 07/10/2019 

RESAL2019/1659 Decret 1 TA aprovació quota préstec 02-10-2019 07/10/2019 

RESAL2019/1660 Decret liquidació telèfon Escola de Música gener-agost 2019 07/10/2019 

RESAL2019/1661 Resolució Alcaldia 07/10/2019 

RESAL2019/1662 Resolució festa Knet 07/10/2019 

RESAL2019/1663 Decret convocatòria Ple extraordinari 101019 07/10/2019 

RESAL2019/1664 Resolució incoació expedient RP 07/10/2019 

RESAL2019/1665 Decret reconeixement antiguitat Sr xxx 07/10/2019 

RESAL2019/1666 Decret contractació menor servei docència anglès Escola d'adults 07/10/2019 

RESAL2019/1667 Decret adjudicació servei docència matemàtiques Escola d'adults 07/10/2019 

RESAL2019/1668 Decret contractació menor servei docència socials i tutories 07/10/2019 

RESAL2019/1669 Decret rectificació II Trial Canet de Mar 08/10/2019 

RESAL2019/1670 Decret nomenament membres Mesa i obertura sobres A 08/10/2019 

RESAL2019/1671 Decret AI 02_10 08/10/2019 

RESAL2019/1672 Decret PS 02_10 08/10/2019 

RESAL2019/1673 Decret IMI 02_10 08/10/2019 

RESAL2019/1674 (D) Decret aprovació factures F_2019_41_Fase O 08/10/2019 

RESAL2019/1675 Decret Convocatòria JGL ordinària 10102019 08/10/2019 

RESAL2019/1676 Incoació expedient RP 08/10/2019 

RESAL2019/1677 Resolució canvi de nom 08/10/2019 

RESAL2019/1678 Decret d’Alcaldia 08/10/2019 

RESAL2019/1679 Decret rectificació errada material ordre del dia 09/10/2019 
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RESAL2019/1680 Decret exp.19-217251 10/10/2019 

RESAL2019/1681 Decret exp.19-216197 10/10/2019 

RESAL2019/1682 DEVOLUCIÓ IMPORTS LLICÈNCIA LLIMONERS 30-B-32 10/10/2019 

RESAL2019/1683 Decret exp.19-213675 10/10/2019 

RESAL2019/1684 Decret RESOLUCIÓ gossos xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1685 Decret RESOLUCIÓ xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1686 Decret exp.19-215176 10/10/2019 

RESAL2019/1687 Decret exp.19-217172 10/10/2019 

RESAL2019/1688 Decret exp.19-215578 10/10/2019 

RESAL2019/1689 Decret exp.109979 10/10/2019 

RESAL2019/1690 Decret exp.107649 10/10/2019 

RESAL2019/1691 Decret exp.107647 10/10/2019 

RESAL2019/1692 Decret exp.19-218189 10/10/2019 

RESAL2019/1693 Decret exp. 19-218383 10/10/2019 

RESAL2019/1694 Decret exp.109222 10/10/2019 

RESAL2019/1695 Decret exp.19-218215 10/10/2019 

RESAL2019/1696 Nomenament personal eventual Sra.  xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1697 Decret aixecament del reparament F_2019_41_Fase O 10/10/2019 

RESAL2019/1698 Decret d' Alcaldia MC 32 transferència 10/10/2019 

RESAL2019/1699 Decret RR exp.1900000226 10/10/2019 

RESAL2019/1700 canvi de nom activitat 10/10/2019 

RESAL2019/1701 Decret exp.18-212055 10/10/2019 

RESAL2019/1702 OBRES MENORS SANT FELIU xx 10/10/2019 

RESAL2019/1703 Decret aixecament de reparament F_2019_42 Acumulació ADO 10/10/2019 

RESAL2019/1704 Decret exp.19-218352 10/10/2019 

RESAL2019/1705 Decret R.R exp.19-213578 10/10/2019 

RESAL2019/1706 Decret de reparament d'aprovació de factures F2019_43 10/10/2019 

RESAL2019/1707 Decret RR exp.1900000142 10/10/2019 

RESAL2019/1708 Decret exp.19-217044 10/10/2019 

RESAL2019/1709 Decret aprovació AD's relació Q2019_25 10/10/2019 

RESAL2019/1710 Decret d’Alcaldia de justificació 10/10/2019 

RESAL2019/1711 Decret aixecament reparament F_2019_44 Fase acumulació ADO 10/10/2019 

RESAL2019/1712 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1713 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1714 Decret d’Alcaldia 10/10/2019 

RESAL2019/1715 Decret d’Alcaldia 10/10/2019 

RESAL2019/1716 Decret RESOLUCIÓ gossos xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1717 Decret RESOLUCIÓ gossos xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1718 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1719 Decret desballestament 5268CND 10/10/2019 

RESAL2019/1720 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1721 Resolució incoació xxx 10/10/2019 

RESAL2019/1722 Decret desballestament B5839WN 10/10/2019 

RESAL2019/1723 Decret desballestament 2109BHN 10/10/2019 

RESAL2019/1724 Decret desballestament 7579FPB 10/10/2019 

RESAL2019/1725 Autorització botifarrada - CUP 10/10/2019 

RESAL2019/1726 Decret targeta d'aparcament individual 10/10/2019 
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RESAL2019/1727 Resolució canvi de nom activitat farmàcia 11/10/2019 

RESAL2019/1728 Resolució terrassa estiu 2019 pizzeria Itàlia 11/10/2019 

RESAL2019/1729 (D) Decret aprovació factures F_2019_44 Fase acumulació ADO 11/10/2019 

RESAL2019/1730 Decret contractació servei transport a piscina des de l'Escola Bressol 11/10/2019 

RESAL2019/1731 (D) Decret aprovació de factures F_2019_42 acumulació ADO 11/10/2019 

RESAL2019/1732 (D) Decret aprovació de factures F_2019_43 Fase O 11/10/2019 

RESAL2019/1733 Decret 1r TA despeses ADOP 3T 2019 11/10/2019 

RESAL2019/1734 Decret contractació servei docència Programa general Escola d'adults 11/10/2019 

 
 

2.1.2. DONAR COMPTE LLIBRE DE DECRETS DE LA PRIMERA QUINZENA DEL 
MES D’OCTUBRE DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes d’octubre de 2019. 
 
2.2. Promoció Econòmica i Turisme 

 
2.2.1. DETERMINAR ELS DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS D’OBERTURA 
COMERCIAL AUTORITZADA FIXATS PER L’AJUNTAMENT, PER L’ÀMBIT 
TERRITORIAL MUNICIPAL DE CANET DE MAR PER L’ANY 2020 
 

Atès que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC: núm. 7426, 
de 3 d’agost de 2017), al seu article 36.2.c) determina que el nombre màxim de 
diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l’any 
és de vuit i afegeix que cada ajuntament ha de designar dos dies festius addicionals per 
al seu àmbit territorial municipal, que s’han de comunicar d’acord amb el que estableixi 
l’ordre del departament competent en matèria de comerç. 

 
Atès que el dia 4 de juliol de 2019 es va publicar al DOGC l’ordre EMO/129/2019, de 28 
de juny, per la qual s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments 
comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021. 

 
Atès que els vuit festius d’obertura autoritzada aprovats a l’article 1 d’aquesta Ordre per 
l’any 2020 són els següents: 5 i 12 de gener, 5 de juliol, 15 d’agost, 12 d'octubre, 6, 13 i 
20 de desembre. 
 
Atès que a l’article 5 d’aquesta Ordre, als efectes del què preveu l’article 36.2 c) de la 
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, els ajuntaments amb l’acord previ de l’òrgan competent han 
de comunicar a la Direcció General de Comerç els dos dies addicionals d’obertura 
comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal abans de l’1 de 
novembre de 2019 per a l’any 2020. 
 
Vist l’informe tècnic favorable, emès en data 10 d’octubre, que forma part de l’expedient. 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar que el dimarts 8 de desembre i el diumenge 27 de desembre siguin 
els dos festius d’obertura comercial autoritzada per l’àmbit territorial municipal de Canet 
de Mar per a l’any 2020, addicionals als vuit d’obertura autoritzada establerts per la 
Generalitat de Catalunya per tot el territori. 
 
SEGON.- Comunicar mitjançant la plataforma EACAT (http://www.idp.eacat.net), davant 
la Direcció General de Comerç, els dos dies festius addicionals d'obertura comercial 
autoritzada aplicables al nostre àmbit territorial municipal abans del dia 1 del mes de 
novembre, segons estableix l’article 5 de l’Ordre. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i a les associacions comercials del 
municipi. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat es procedeix tot seguit 
a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Secretaria 
 
3.1.1.ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRES-
SIÓ I DE MULTIFUNCIÓ EN LES MODALITATS DE COMPRA I ARRENDAMENT, 
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.02) 
 
ANTECEDENTS 
 
La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment admi-
nistratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, va 
acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips d’im-
pressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents:  
 
GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE:  
Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19 
KONICA MINOLTA: Lot: 14 
UTE RICOH: Lot: 15  
BASSO: Lots: 16, 18 i 20 
 
En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb les empreses GIROCOPI, S.L-SISTEMES D’OR-
GANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO. 
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L’Ajuntament de Canet de Mar en data 27 de setembre de 1999 es va adherir al sistema 
d’adquisició centralitzada del Consorci pel Desenvolupament Local. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 
LCSP.  
 
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació 
de contractes basats en aquests. 
 
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes adminis-
tratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats 
de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.02) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat. 
 
Atès que la clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment 
derivat de l’Acord marc per al subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en 
les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.02) disposa que en l’adjudicació de 
l’Acord Marc, pel què fa a la constitució de la garantia definitiva, es podrà dispensar de 
constituir-la, ateses les característiques d’aquesta modalitat de subministrament ja que 
d’acord amb l’article 95.1, segon paràgraf, del TRLCSP, es justifica aquesta exempció 
donat que es tracta d’un contracte de subministrament de bens en el qual l’entrega i 
recepció s’efectuarà abans del pagament del preu i, per tant, es rep la disponibilitat im-
mediata de la contraprestació per part de les entitats destinatàries de l’Acord Marc.  
 
Donat que si es dispensa de la constitució de la garantia definitiva per tal de garantir el 
pagament de les penalitzacions i sancions per demora establertes a la clàusula cin-
quanta-cinquena del PCAP, les indemnitzacions per resolució contractual i, si s’escau, 
la garantia tècnica dels equips d’impressió i de multifunció contractats en la modalitat 
d’arrendament amb o sense opció de compra, el CCDL-ACM i els òrgans de contractació 
de les entitats locals destinatàries dels contractes basats, podran afectar els pagaments 
de les quotes de lloguer i el cànon de manteniment per tal de cobrir, quan s’escaigui, els 
imports resultants de les esmentades penalitzacions, sancions i indemnitzacions. 
Aquests imports podran fer-se efectius mitjançant la seva deducció en els documents 
comptables de reconeixement de l’obligació. 
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Atès que el valor estimat d’aquest contracte (82.444,35 €) no supera ni el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost ni la seva durada és superior a 4 anys, incloses 
les pròrrogues, l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte és l’alcaldessa. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de govern 
local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02).  
 
SEGON.- Adjudicar els lots 1, 3, 4 ,5, 6, 9 i 10 en la modalitat d’arrendament, del con-
tracte derivat de l’acord marc pel subministrament d’equips d’impressió i de multifunció 
en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Ca-
talunya (Exp. 2017.02), a favor de Girocopi, SL - Sistemes d’organització, SA – UTE 
proveïda del CIF núm. U67273987,  pel preu de 48.377,65 €, IVA exclòs, el qual pujarà 
un import de 10.159,31 €, essent la quota mensual de 1.219,52 €, IVA inclòs, amb sub-
jecció al pressupost presentat pel propi licitador així com al plec de clàusules adminis-
tratives (PCAP) i al de prescripcions tècniques particulars (PPTP) que regulen l’acord 
marc, aprovat per Resolució de Presidència de data 5 de març de 2018 i publicat al perfil 
de contractant de l’entitat, essent els preus unitaris els que es detallen a continuació, 
IVA exclòs: 
 
 

LOT Característiques Preu Unitari Lloguer Quantitat Import mensual Ubicació 

Lot 1 
Impressora Làser B/N A4 38 
ppm 

 
1,50 €

 
15

 
22,50 €

4 x Edifici Vil.la Flora 
3 x Alcaldia 
2 x OAC 
2 x Policia 
1 x Intervenció 
1 x Secretaria 
1 x Serveis Tècnics PBx 
1 x Museu 

  
Model: HP Laserjet Pro 
M402dnm  

  
   

  
   

  
   

  
   

Lot 3 
Impressora Làser B/N A4 55 
ppm 

  
5,0000 €

  
1  

  
5,00 € 

  
1 x Ràdio 

  Model: HP Laserjet Managed 
E60055dn

Lot 4 
Impressora Làser B/N A4 55 
ppm 

  
 64,3300 € 

  
1  

 
64,33 € 

 
1 x Promoció Econòmica 

  
Model: HP Laserjet Managed 
E62555dN 

  

Extres: Software control impres-
sió regles i quotes + Servei con-
nexió remota + Moble pedestal 
+ Calaix 520 fulls 

  

Impressora Làser B/N A4 55 
ppm 
Model: HP Laserjet Managed 
E62555dN 
Extres: Software control impres-
sió regles i quotes + Servei con-
nexió remota + Moble pedestal 
+ Calaix 520 fulls + Fax 

 
74,3300 € 

 
1 

 
74,33 € 

 
1 x Benestar Social 

Lot 5 
Impressora Làser Color A4 38 
ppm 

 
47,5800 € 

 
1 

 
47,58 € 

 
1 x Policia 
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Model: HP Laserjet managed 
E57540dn 

    

  
Extres: Software control impres-
sió regles i quotes + Servei con-
nexió Remota + Calaix 550 fulls 

  

  

Impressora Làser Color A4 38 
ppm 
Model: HP Laserjet managed 
Extres: Software control impres-
sió regles i quotes + Servei con-
nexió Remota + Calaix 550 fulls 
+ Moble pedestal 

56,5800 €
 

2  
 

113,16 € 
 
1 x Museu                         1 x 
Brigada 

Lot 6 
Impressora Làser B/N A3 25 
ppm 

  
20,0000 €

  
1  

  
20,00 € 

  
1 x Jutjat 

  
Model: HP Laserjet Managed 
E72525dn

Lot 9 
Impressora Làser Color A3 30 
ppm 

  
25,0000 €

  
1  

  
25,00 € 

  
1 x Escola Bressol 

  
Model: HP Laserjet Color Mana-
ged E77830dn 

  

Impressora Làser Color A3 30 
ppm 
Model: HP Laserjet Color Mana-
ged E77830dn 
Extres: Software control impres-
sió regles i quotes + Servei con-
nexió Remota 

54,3300 €
 

4  
 

217,32 € 
 
1 x OAC                            1 x 
Serveis Tècnics PBX           1 
x Serveis Tècnics Pis        
1 x Joventut Festes 

  

Impressora Làser Color A3 30 
ppm 
Model: HP Laserjet Color Mana-
ged E77830dn 
Extres: Software control impres-
sió regles i quotes + Lector tar-
getes + Pack Serveis Tècnics 
per implementació de Software 

64,0000 €
 

1  
 

64,00 € 
 
1 x Biblioteca 

  

Impressora Làser Color A3 30 
ppm 
Model: HP Laserjet Color Mana-
ged E77830dn 
Extres: Software control impres-
sió regles i quotes + Servei con-
nexió Remota + Fax 

64,3300 €
 

2  
 

128,66 € 
 
1 x Alcaldia                        1 x 
Policia 

Lot 10 
Impressora Làser B/N A3 40 
ppm 

   
59,3300 €

  
3  

  
177,99 € 

  
1 x Intervenció                   1 x 
Secretaria                    1 x Re-
cepció Vilꞏla Flora 

  

Model: HP Laserjet Managed 
E82540dn 

  

Extres: Software control impres-
sió regles i quotes + Servei con-
nexió Remota 

Pack Serveis Pack de serveis tècnics per im-
plementació de software i confi-
guració completa 

12,0000 €
 

4  
 

48,00 € 
  

  Total Impressores 33  1.007,87 € = Lloguer/mes        

 
TERCER.- El cost del manteniment, IVA exclòs, serà el següent: 
 

LOT Característiques 
Preu còpia A4 

B/N 
Preu còpia A4 

color 
Preu còpia A3 

B/N 
Preu còpia A3 

color 

Lot 1 Impressora Làser B/N A4 38 ppm   

  Model: HP Laserjet Pro M402dnm 0,0150 €   0,0300 €  

Lot 3 Impressora Làser B/N A4 55 ppm 
       

  

Model: HP Laserjet Managed E60055dn

0,0060 €   0,0120 €  

Lot 4 Impressora Làser B/N A4 55 ppm        
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  Model: HP Laserjet Managed E62555dN 0,0060 €   0,0120 €  

Lot 5 Impressora Làser Color A4 38 ppm        

  Model: HP Laserjet Manager E57540dn 0,0070 € 0,0900 € 0,0140 € 0,1800 € 

Lot 6 Impressora Làser B/N A3 25 ppm 
       

  Model: HP Laserjet Managed E72525dn

0,0040 €   0,0080 €  

Lot 9 Impressora Làser Color A3 30 ppm        

  

Model: HP Laserjet Color Managed E77830dn 0,0030 € 0,0400 € 0,0060 € 0,0800 € 

Lot 10 Impressora Làser B/N A3 40 ppm        

  

Model: HP Laserjet Managed E82540dn 0,0035 €   0,0070 €  

 
L’import màxim anual al que podrà arribar el cost del manteniment és de 13.000,00 €, 
IVA inclòs. 
 
QUART.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica le-
galment emesa i conformada pel tècnic competent per mesos vençuts. En la factura 
s’haurà de detallar per una part l’import de l’arrendament i per l’altra part l’import corres-
ponent al manteniment, resultant de multiplicar el preu per còpia indicat al dispositiu 
tercer pel número d’impressions fetes número d’impressions realitzades. En el supòsit 
que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins 
que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per transfe-
rència bancària. 
  
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de l’acta de conformitat. 
En cas de demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure a més de les dades i 
requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional 
Trenta-tresena esmentada: 
 

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pú-
blica és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número d’autorització i disposició de la despesa (núm. AD). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-

meti identificar l’objecte del contracte 
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De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, 
per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, 
les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de Canet de 
Mar 

L01080403 Ajuntament de Canet de 
Mar 

L01080403 Ajuntament de Canet de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
CINQUÈ.- El termini de lliurament del material serà com a màxim de vint dies a comptar 
des de la recepció de la notificació del present acord. 
 
SISÈ.- La durada del present contracte és de 48 mensualitats a comptar des de la for-
malització de l’acta de recepció de les màquines. Aquesta durada no serà objecte de 
pròrroga. 
 
SETÈ.- L’abast del servei haurà d’incloure necessàriament les prestacions següents: 
 

 Renovació del parc d’equips multi-funció de l’ens contractant: 
 

o El servei d’impressió no es pot veure aturat, de forma que s’hauran d’anar 
reemplaçant els equips actuals pels nous amb el mínim impacte possible 
sobre els usuaris. 

o Tot l’equipament proposat ha de ser nou a estrenar i d’un mateix fabri-
cant. No s’acceptaran equips de segona mà, reciclats o re-manufacturats. 

o El fabricant dels equips ha de disposar de les següents certificacions: ISO 
9001 per a la gestió de qualitat i ISO 14001 per a la gestió ambiental. 

o Els equips han de permetre la impressió retinguda de treballs, mitjançant 
la identificació dels usuaris amb un codi PIN. 
 

 Gestió del parc d’equips: 
 

o El servei haurà d’incloure la coordinació entre l’adjudicatari d’aquest con-
tracte, l’adjudicatari actual i l’Ajuntament per la retirada dels equips que 
actualment està fent servir l’Ajuntament de Canet de Mar. 

o El servei haurà d’incloure l’entrega, instalꞏlació i configuració de tots els 
dispositius nous. En el moment de la instalꞏlació, el personal tècnic de 
l’adjudicatari haurà de fer un petita sessió de formació per a explicar les 
funcionalitats bàsiques dels nous dispositius. 

o Subministrament i gestió de la reposició de consumibles. La gestió del re-
aprovisionament de tòners i demés consumibles serà proactiva, en base 
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a sistemes que monitorin el consum de forma automàtica proporcionats 
pel proveïdor. 

o Els tòners hauran d’ésser nous i de la marca del fabricant. 
o Serà necessari proporcionar un manteniment preventiu i correctiu per a 

garantir les perfectes condicions del parc. El manteniment correctiu co-
brirà totes les incidències i reparacions que es produeixin als equipa-
ments. 

o Gestió del parc proactiva, monitorant els equips d’impressió, rebent i ac-
tuant sobre les seves alertes. 
 

 Implantació d’un sistema centralitzat de monitoratge d’equips d’impressió que 
permeti recopilar la informació dels equips i gestionar-los proactivament. Aquest 
programari ha de disposar almenys de les següents funcionalitats bàsiques: 
 

o Monitoratge de dispositius 
o Lectura de comptadors de manera automàtica 
o Gestió d'alertes d'incidències del servei i estat dels consumibles 
o Permetre la configuració dels usuaris associant-li un PIN a cadascun 
o Creació d’usuaris 

 
VUITÈ.- Dispensar la constitució d’una garantia definitiva de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 107.1, segon paràgraf, de la LCSP, es justifica aquesta exempció do-
nat que es tracta d’un contracte de subministrament de bens en el qual l’entrega i recep-
ció s’efectuarà abans del pagament del preu i, per tant, es rep la disponibilitat immediata 
de la contraprestació per part de l’Ajuntament. 
 
Per tal de garantir el pagament de les penalitzacions i sancions per demora establertes 
a la clàusula cinquanta-cinquena del PCAP, les indemnitzacions per resolució contrac-
tual i, si s’escau, la garantia tècnica dels equips d’impressió i de multifunció contractats 
en la modalitat d’arrendament amb o sense opció de compra, l’Ajuntament de Canet de 
Mar, podrà afectar els pagaments de les quotes de lloguer i el cànon de manteniment 
per tal de cobrir, quan s’escaigui, els imports resultants de les esmentades penalitzaci-
ons, sancions i indemnitzacions. Aquests imports podran fer-se efectius mitjançant la 
seva deducció en els documents comptables de reconeixement de l’obligació. 
 
NOVÈ.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsa-
ble del contracte al Tècnic informàtic, Sergi Cantón Gavilán, les seves funcions seran 
les següents: 
 

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
 Determinar si el subministrament lliurat pel contractista s’ajusta a les prescripci-

ons establertes i condicions contractuals. 
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte. 
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
 Recepcionar el subministrament objecte del contracte. 

 
DESÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.439,04 €, en concepte d’arrendament, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 11 92000 20300 i de 3.000,00 € en concepte de 
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manteniment amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 11 92000 22000 del vigent 
pressupost ordinari per a l’exercici 2019. 
 

 Any 2020: 14.634,24 € en concepte d’arrendament i 13.000 € en concepte de 
manteniment. 

 Any 2021: 14.634,24 € en concepte d’arrendament i 13.000 € en concepte de 
manteniment.  

 Any 2022: 14.634,24 € en concepte d’arrendament i 13.000 € en concepte de 
manteniment.  

 Any 2023: 12.195,20 € en concepte d’arrendament i 10.000,00 € en concepte de 
manteniment.  

 
Atesa la seva plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte queda condicionada suspensi-
vament a l’existència de crèdit adequat i suficient, de conformitat amb allò que es dis-
posa a l’art. 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
ONZÈ.- Notificar aquest acord a Girocopi, SL – Sistemes d’organització, SA – UTE, com 
a empresa adjudicatària, així com al Consorci Català pel Desenvolupament-CDDL i al 
responsable del contracte. 
 
DOTZÈ.- Comunicar aquest acord a l’ACM, i a la Intervenció municipal. 
 
TRETZÈ.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 
 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/35/2019 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/35/2019 de data 17 d’octubre de 2019 per 
import de 2.194,73€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/35/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/35/2019 
       data: 17-10-19 

NÚM. 
BENEFICI-
ARI 

DNI CONCEPTE 
IM-
PORT 

ENDOSSATARI DNI/NIF 

199 Xxxx Xxxxx Medicaments
 

54,38 € 
Farmàcia Elisabeth Viejo 
Grau xxxx

200 Xxxx Xxxxx Habitatge/Subm-Llum
 

54,23 € Endesa Energia XXI B82846825

201 Xxxx Xxxxx Aliments/roba/calçat
 

19,95 € Al mateix xxxx

202 Xxxx Xxxx 
Habitatge/lloguer-hipo-
teca

 
384,80 

€ Visoren SL B62890751

203 Xxxx Xxxx Habitatge/Subm-Aigua
 

42,49 € Sorea, SL
A08146367 

204 Xxxx Xxxx Habitatge/Subm-Aigua

 
235,86 

€ Sorea, SL A08146367

205 Xxxx Xxxx Habitatge/Subm-Aigua
 

76,09 € Sorea, SL A08146367

206 Xxxx Xxxx 
Habitatge/lloguer-hipo-
teca

 
600,00 

€ Al mateix xxxx

207 Xxxx Xxxx Habitatge/Subm-Llum
 

34,58 € Naturgy Iberia, SA A08431090

208 Xxxx Xxxx Habitatge/Subm-Aigua

 
145,99 

€ Sorea, SL A08146367

209 Xxxx Xxxx Habitatge/Subm-Aigua
 

86,55 € Sorea, SL A08146367

210 Xxxx Xxxx Odontologia

 
360,00 

€ Espai dental Canet de Mar 38869082W

211 Xxxx Xxx Material escolar/llibres
 

72,00 € Truó del Drac S0800447E

212 Xxxx Xxxx Habitatge/Subm-Gas
 

27,81 € Al mateix xxxx
 
TOTAL                                                                                            2.194,73 € 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
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Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

 
 
3.3. Urbanisme 
 
3.3.1. APROVACIÓ PCAP I LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DE CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS AL CARRER JOSEP 
MORA 
 
Fets: 
 
El carrer Josep Móra se situa de forma perpendicular al Passeig de la Misericòrdia i és 
el primer en rebre’n les aigües que hi circulen. No disposa de xarxa d’aigües pluvials, de 
manera que ara mateix, en cas de pluges intenses, tota l’aigua pluvial que s’hi recull 
circula en superfície i acaba a la Riera Lledoners, que no està canalitzada. 
 
La xarxa d’aigües residuals s’ha inspeccionat recentment en un tram i s’ha comprovat 
que presenta un estat no gaire bo, amb diversos forats que indiquen que el formigó de 
les canonades està força malmès degut al pas del temps en un ambient agressiu havent 
sofert atacs per sulfats típics de xarxes de clavegueram antigues fetes amb canonades 
de formigó sense resistència als sulfats. Aquesta mateixa patologia és la que va 
ocasionar esfondraments al carrer Nou i que va motivar-ne les obres de reurbanització. 
 
A la vista d’aquest seguit de deficiències detectades, des dels Serveis Tècnics 
municipals s’ha redactat el “Projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep Mora a Canet 
de Mar”, el qual ha estat aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
data 10 d’abril de 2019 (aprovació definitiva DOGC 7904 de 26 de juny de 2019). 
 
Atès que és necessari portar a terme la contractació de les obres per a la creació d’un 
tram de colꞏlector d’aigües pluvials al carrer Josep Mora, amb la finalitat de resoldre la 
gestió de l’escorrentia d’aigua superficial en els dies de pluja, així com la substitució de 
la xarxa de clavegueram existent, i vist l’informe emès per l’enginyera municipal en data 
20 de setembre de 2019, segons el qual actualment no es disposa dels mitjans humans 
ni materials necessaris per executar de forma directa aquesta obra, per la qual cosa es 
imprescindible procedir a la seva contractació externa. 
 
L’enginyera municipal, en data 7 d’octubre de 2019, emet l’informe relatiu a les 
prescripcions tècniques pel plec de clàusules que han de regir el procediment per la 
contractació de les obres per a la canalització de les aigües pluvials del carrer Josep 
Mora.  
 
L’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el pressupost 
base de licitació és de 55.743,00 €, IVA exclòs, i per tant, no supera ni el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 6.000.000 
d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els anteriors imports. No 
obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1041/2019, de data 18 de juny, es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
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La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i concretament el 
seu article 116.1, prescriu que “La subscripció de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.” 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars reguladores del procediment simplificat abreujat per a la contractació de les 
obres per a la canalització de les aigües pluvials del carrer Josep Mora de Canet de Mar. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Incoar expedient, mitjançant procediment simplificat abreujat, tramitació 
ordinària, per a la contractació de l’execució de les obres per a la canalització de les 
aigües pluvials del carrer Josep Mora, essent el pressupost base de licitació del present 
contracte de 55.743,00 euros, IVA exclòs, el qual puja la quantitat d’11.706,03 euros. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci de la licitació al perfil del contractant. 
 
Quart.- Atorgar un termini de 10 dies per presentar les proposicions, comptats des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de 67.449,03 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 21 16000 61901 del vigent pressupost municipal per a l’any 2019.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals.  
  
Setè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització de 
la present resolució. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DE LES 

OBRES DE CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS DEL CARRER JOSEP 
MORA 
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DISPOSICIONS GENERALS 
Clàusula 1.- Definició de l'objecte del contracte   

 És objecte del present Plec la contractació, promoguda per l’Ajuntament de Canet de 
Mar, de les obres de canalització de les aigües pluvials del carrer Josep Mora. 
 
La codificació objecte del contracte, segons el vocabulari comú de contractes públics – 
(CPV) és la següent: 
 

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
45221220-0 Clavegueram 

 
Atès que es proposa l’execució íntegra del projecte executiu que comprèn diferents 
treballs, però tots ells necessaris i indivisibles per poder portar a terme la totalitat de 
l’obra, no és possible dividir aquesta contractació en lots diferenciats. 
 
L’execució de l’obra s’efectuarà d’acord amb els requeriments normatius, les millors 
tècniques disponibles, així com els requeriments i condicions que s’estipulin en el 
present plec de clàusules i el projecte executiu aprovat, per tal de garantir una bona 
construcció de les seves parts, assegurant el seu correcte funcionament, continu, eficaç 
i en òptimes condicions de seguretat i fiabilitat. 
  

Clàusula 2.- Necessitat i idoneïtat del contracte  

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits 
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) 
estan acreditats a l’expedient.  
  

Clàusula 3.- Pressupost base de licitació   

  
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 67.449,03 
euros, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 11.706,03 euros.  
  
L’import sobre l’Impost sobre el Valor Afegit haurà de constar com a partida independent.    
  
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 i concordants LCSP.   
  

Clàusula 4.- Existència de crèdit  

  
La despesa derivada d’aquesta contractació de 67.449,03 euros, IVA inclòs, es farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 16000 61901 del vigent pressupost 
municipal.  
 
 

Clàusula 5.- Durada del contracte i possibles pròrrogues   
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El termini màxim d’execució de les obres serà de 2 MESOS, a comptar des del dia en 
què es signi l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, sempre i quan s’hagi aprovat 
el pla de Seguretat i Salut.  
  
Es concedirà pròrroga d’aquest termini si apareixen incidències en l’execució de l’obra 
no imputables al contractista i prèviament informades favorablement pels tècnics 
municipals.  
  
Tot allò relatiu a exigències de drets i compliment d’obligacions, incidències i 
modificacions contractuals, extinció i liquidació del contracte, es regirà pel que disposa 
la normativa vigent en matèria de contractació administrativa i pel present plec.  
  

Clàusula 6.- Valor estimat    

 

El valor estimat del present contracte tenint en compte el que disposa l’article 88 LCSP, 
segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense IVA, incloent pròrrogues i 
import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al present 
plec, és de 74.191,60 €, desglossat de la següent manera: 

 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació 55.743,00 € 

Possibles millores 7.300,00 € 

Possibles modificacions (20%) 11.148,60 € 

Total 74.191,60 € 

 
 
Clàusula 7.- Règim jurídic de la contractació 

 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el “Projecte de  xarxa de pluvials al carrer Josep Mora a 
Canet de Mar”, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i 
la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal 
aplicable.   
 

 

Clàusula 8.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

  
La contractació regulada en l’article 18 de la LCSP, que es tramitarà de forma ordinària 
i no està subjecta a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant el procediment 
obert simplificat abreujat, regulat a l’article 159.6 LCSP.  
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Clàusula 9.- Òrgan competent 

 
L’òrgan competent per contractar és la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació 
de competències efectuades per l’Alcaldia per Decret número 1041/2019, de data 18 de 
juny de 2019, sense perjudici de posteriors delegacions o avocacions que poguessin 
realitzar-se. 
 

Clàusula 10.- Perfil de contractant  

  
La forma d’accés públic al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar és a 
través del web  https://canetdemar.cat/perfil_de_contractant. 
  
Tota la documentació i actes que afectin el contracte i que, d’acord amb la Llei i per raó 
del procediment, exigeixin publicitat, es publicaran al perfil de contractant. Això sense 
perjudici de les publicacions en els diaris oficials que, si escau, puguin correspondre.  

  

Clàusula 11.- Notificacions i ús de mitjans electrònics  

 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics.  
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).  
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, 
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en 
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.  
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut.   
  
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 
al Perfil de Contractant.  
 
 

DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 12.- Capacitat per contractar  

  
Podran prendre part en la licitació totes aquelles persones naturals o jurídiques amb 
condició d’empresa, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que 
reuneixin la resta de condicions previstes a l’article 65 i següents de la LCSP, i que no 
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es trobin en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats en 
els articles 71, 72 i 73 de la mateixa llei.  
  
També podran presentar propostes les unions temporals d’empreses de conformitat amb 
l’article 69 de la LCSP.  
  

Clàusula 13.- Condicions mínimes, solvència econòmica i financera i professional 
o tècnica i mitjans d’acreditació 

 
D’acord amb el que disposa l’article 159.4.a) LCSP, tots els licitadors que es presentin 
a licitacions efectuades a través d’aquest procediment simplificat han d’estar inscrits en 
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) i/o 
en el registre oficial de la comunitat autònoma corresponent (RELI), en la data final de 
presentació d’ofertes sempre que la concurrència no es vegi limitada. 
 
 Solvència econòmica 
 

- Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, 
en els últims tres anys, amb un import mínim de 111.287,40 €. 

 
 Solvència tècnica: 
 

- El requisit mínim serà que l’import anual acumulat de l’any de major execució, 
en els últims cinc anys, sigui igual o superior a 62.840,29 €, per obres 
executades en l’àmbit del contracte. 

 
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, d’acord amb l’art. 159.6.b) de la LCSP. 
 
Els licitadors, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, hauran 
de comprometre’s, mitjançant declaració responsable del Model III de l’Annex, a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que s’identifiquen a 
continuació, mantenint-los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per 
l’Ajuntament. Aquest compromís s’integrarà al contracte i el seu incompliment serà 
objecte de penalització conforme al que s’estableixi al plec: 
 

- Delegat d’obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa contractista davant l’Ajuntament i tercers, en tot allò que afecti a 
l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’obra 
comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per 
a desenvolupar el seu càrrec. 

- Cap d’obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el 
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

- Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte 
constructiu, coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels 
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diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions 
tècniques i la planificació prevista. 

- Tècnic de prevenció de riscos laborals. Responsable de controlar i vetllar per 
la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i 
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació 
objecte de licitació. 

 

Clàusula 14.- Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions  

  
Les proposicions hauran de ser presentades mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada 
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça 
web següent: https://canetdemar.cat/perfil_de_contractant, i hauran d’accedir a l’apartat 
Licitació electrònica (presentar oferta via sobre digital) durant el termini de 10 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes 
les empreses que haguessin activat oferta. 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,  
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les mateixes que les que designin 
en la seva Declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina Sobre Digital. Accedint a 
l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  
 
L’Ajuntament demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a 
l’eina web Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el 
procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 
seguritzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de 
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  
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Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins 
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment 
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, 
serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui ilꞏlegible o estigui afectat per algun virus informàtic, els responsables d’obrir 
les ofertes valoraran, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, l’òrgan de contractació podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
 
La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en qualsevol de les 
llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar signada electrònicament pel licitador, 
amb indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax, ser original o còpia 
degudament autenticada i haurà de presentar-se en un sobre tancat, i amb indicació del 
domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més a més, s’hi indicarà el títol 
del procediment i el nom de l’empresa licitadora, o de les empreses licitadores en cas 
d’UTE.  
 
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida.  
 
Dins del sobre digital s’inclourà la documentació següent: 
 
SOBRE ÚNIC 
 
El sobre digital que es denominarà “Documentació administrativa i oferta econòmica 
per a la contractació de les obres de canalització de les aigües pluvials del carrer 
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Josep Mora – Exp. 1379/2019 2800, presentada per ............................”  haurà de 
contenir la documentació següent: 
  
 La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 

a contractar amb l’Administració, d’acord amb el Model I, que consta a l’Annex del 
PCAP. 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 21a del present 
Plec.  
 

 L’oferta econòmica, per avaluar de forma automàtica, es farà d’acord amb el Model II 
que consta a l’Annex del PCAP. 
 

 Declaració responsable d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 
mínims establerts com a solvència mínima, d’acord amb el Model III, que consta a 
l’Annex del plec. 

 
 Declaració responsable de plena vigència de dades en el registre electrònic 

d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya i/o en el registre oficial 
de licitadors i empreses classificades de l'Estat (ROLECE), d’acord amb el Model IV, 
que consta a l’annex del plec. 

 
 Declaració responsable de vigència parcial de dades en el registre electrònic 

d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya i/o en el registre oficial 
de licitadors i empreses classificades de l'Estat (ROLECE), d’acord amb el Model V, 
que consta a l’annex del plec. 

 
 Declaració de la part del contracte a subcontractar, si s’escau, d’acord amb el Model 

VI, que consta a l’annex del plec. 
 

Cada licitador només podrà presentar una sola proposició per a cadascun dels lots pels 
quals liciti, signada per l’empresari o la persona que el representi. 
 
Clàusula 15.- Mesa de contractació  
  
La Mesa de Contractació, la constitució i funció de la qual és definida per l'article 326, i 
per l’apartat 7 de la disposició addicional segona de la LCSP, presidida per l'alcaldessa 
o regidor en qui delegui, s’integrarà per un mínim de tres vocals, entre els quals han de 
figurar necessàriament la secretària i l’interventor municipals. Actuarà com a 
secretari/ària, un funcionari de la Corporació.    
  
Clàusula 16.- Criteris d'adjudicació   
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Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Oferta econòmica  
 
Fins a 50 punts. Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador respecte el preu de licitació 
del present plec d’acord amb el següent criteri: 
 

- Puntuació màxima: 50 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

 
 

On: 
 
Pi   és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 
Bmax  és el percentatge de baixa de l’oferta més econòmica 
Bi  és el percentatge de baixa ofert per la proposició (i) 

 
 
Reducció del termini d’execució 
 
Fins a 20 punts. Es valorarà la reducció del termini d’execució de l’obra, respecte al 
termini màxim establert pel plec. La reducció es valorarà en 4 punts per cada 5 dies 
naturals de reducció del termini. 
 
Termini de garantia 
 
Fins a 12 punts. Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte al termini mínim 
establert pel plec, l’ampliació s’especificarà amb el número de mesos addicionals i fins 
a un màxim que suposi doblar el termini establert. Es valorarà en 1 punt per mes 
d’ampliació. 
 
Controls de bona execució 
 
10 punts. Amb la finalitat de revisar el bon funcionament de les xarxes de sanejament 
un cop executades, es valorarà en 10 punts l’oferiment d’un control final de bona 
execució tant de la xarxa d’aigües pluvials com de la xarxa d’aigües residuals, es valora 
aquesta millora en 4.800 €. El control s’executarà en dues fases, abans d’iniciar els 
treballs de pavimentat i al final de l’obra, aquest control inclourà com a mínim: 
 

- quatre jornades d’inspecció de clavegueram mitjançant càmera portàtil 
robotitzada de fins a 7 hores d’intervenció d’un equip compost per tècnic i 
operari especialista, vídeo de l’enregistrament i informe. 
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- dues jornades de camió de neteja de clavegueram de 2/3 eixos mixt 
aspiració-pressió de fins a 7 hores d’intervenció d’un equip compost per 
tècnic i operari especialista. 

 
Elements d’unió en xarxes de sanejament 
 
8 punts. Amb la finalitat de millorar les unions de les escomeses particulars de les 
diferents edificacions a la xarxa de sanejament, tant de pluvials com de fecals, es 
valorarà amb 8 punts l’execució de les unions  entre l’escomesa i la xarxa de sanejament 
amb elements tipus clip elastomèric colꞏlocats amb injert encolat amb adhesiu de 
formulació específica, o solució equivalent. Es valora la millora amb un preu d’execució 
material de 2.500 €. 
 
 
En tot cas, l’Ajuntament de Canet de Mar es reserva la facultat d’adjudicar el contracte 
a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que 
disposa l’article 150.3 LCSP.  
  
Clàusula 17.- Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions  
  
Els criteris de desempat en cas d'igualtat de puntuació entre dues o més ofertes després 
de l'aplicació dels criteris d'adjudicació són els que es detallen a l'article 147.2 de la 
LCSP.    
 
Clàusula 18.- Termini per a l’adjudicació  
 

L’adjudicació es realitzarà dins el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia 
següent al primer acte d’obertura de les proposicions rebudes d’acord amb el que 
estableix l’article 158.2 de la LCSP.   

  

Clàusula 19.- Variants   
  
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.  

 

Clàusula 20.- Ofertes anormalment baixes  
 
Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada 
seran els que s’estableixen a l’article 85 del RGLCAP.  
 
Per a les proposicions econòmiques susceptibles de ser considerades anormals o 
desproporcionades, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui 
la valoració de l’oferta i en precisi les condicions excepcionalment favorables de què 
disposa per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, el 
respecte de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball 
vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació.  

En el procediment s’ha de solꞏlicitar l’assessorament del servei corresponent.  
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En aquest supòsit d'ofertes que es considerin anormalment baixes, se seguirà el 
procediment establert en l’article 149 de la LCSP, a fi de garantir que el contracte pugui 
ser executat en els termes fixats per l'Administració.  
  
Clàusula 21.- Garantia provisional  
  
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat.  
 
  
Clàusula 22.- Garantia definitiva  
  
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se del procediment obert 
simplificat abreujat previst a l’article 159.6 LCSP. 
  
  
Clàusula 23.- Obertura de proposicions 
  
L’acte d’obertura dels sobres se celebrarà el segon dia hàbil següent d’haver-se 
complert el termini de presentació de proposicions, en el qual la Mesa de Contractació 
procedirà a: 
 

1. Comprovar les declaracions responsables presentades, prèvia exclusió, en el seu 
cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, avaluar i classificar 
les ofertes.  

2. Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la millor 
puntuació.  

3. Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades que 
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder 
suficient per formular l’oferta, la classificació corresponent i que no està incursa 
en cap prohibició per a contractar.  

  
En tota la resta, aquest acte es desenvoluparà seguint les formalitats previstes a l’article 
26 i 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig i, en el que no estigui previst, per l’article 
83 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
deixant constància documental de tot l’actuat.  
  
Si la Mesa de contractació observa defectes formals en la documentació podrà concedir, 
si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies hàbils, perquè el licitador els 
esmeni, mitjançant comunicació per mitjans electrònics.  
  
Si la documentació conté defectes substancials podrà ser rebutjada la proposició. 
 
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i 
admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model 
establert o comportés error manifest en l’import de la proposició, o bé existís 
reconeixement per part del licitador de l’existència d’un error o inconsistència que la faci 
inviable, serà rebutjada per la mesa en resolució motivada.  
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En tot cas, caldrà atendre als criteris de valoració i la seva ponderació que s'esmenten 
en aquest plec.   
  
Si es considera que algun licitador ha presentat la seva oferta amb valor anormal o 
desproporcionat, la Mesa està facultada per atorgar-li audiència d’acord amb l’article 
149 de la LCSP. El termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no podrà 
superar els 5 dies hàbils des de la tramesa de la corresponent comunicació.  
  
En tot cas, i un cop presentada la justificació raonada per aquest licitador, caldrà informe 
tècnic del servei gestor del contracte, als efectes de resoldre sobre l’acceptació o rebuig 
de l’oferta.  
  
Un cop determinada per la Mesa de Contractació la proposició d’adjudicació, la invitació 
als licitadors que preveu l’article 87 del RGLCAP per tal que puguin exposar les 
observacions o reserves que considerin oportunes, podrà ser efectuada, a criteri de la 
Mesa, mitjançant remissió per correu electrònic, fax o publicació en el perfil de 
contractant, de la proposta d’adjudicació on constin els criteris de valoració i la 
ponderació aplicada per cada una de les ofertes admeses. Les observacions o reserves 
que vulguin exposar els licitadors s’hauran de formular per escrit i en el termini de dos 
dies hàbils següents a l’acte celebrat o remissió efectuada. La presentació d’aquestes 
observacions o reserves, que aniran dirigides a l’òrgan de contractació, seran 
presentades al registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar, Carrer Ample núm. 11, 
de Canet de Mar.  
  
La Mesa de Contractació emetrà proposta de resolució, que integrarà una classificació 
decreixent de les ofertes, identificant aquella que es consideri com a proposta 
d’adjudicació. Als efectes de poder emetre la proposta, la Mesa de Contractació es 
reunirà les vegades que cregui convenient i podrà solꞏlicitar tots aquells informes tècnics 
que li puguin ser precisos.   
  
La proposta de resolució, juntament amb les proposicions i la seva documentació 
annexa, les Actes de tots els actes que hagi realitzats la mesa i, si s'escau, dels informes 
tècnics requerits es remetran a l'òrgan de contractació competent per tal que resolgui el 
procediment d’adjudicació regulat en aquest plec, amb pronunciament exprés sobre les 
observacions o reserves presentades.  
 
  Clàusula 24.- Requeriment de documentació previ a l’adjudicació  
 
A la vista de la proposta, es requerirà a la empresa que ha obtingut la millor puntuació 
mitjançant e-NOTUM per tal que en el termini de 7 dies hàbils, aporti, si no ho ha fet 
abans, el certificat d’inscripció al RELI/ROLECE i la documentació justificativa que 
disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte.  
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça 
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o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. Una vegada presentada la documentació, es procedirà a la qualificació 
de la documentació presentada pel licitador.  
 
Si observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho 
notificarà al licitador, deixant constància d'aquesta notificació en l'expedient, concedint-
li un termini no superior a tres dies hàbils perquè els esmeni.  
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que l’empresa licitadora 
ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa 
licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet 
comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.  
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la DR o 
en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector 
públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.  
 
Clàusula 25.- Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes 
de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
  
Clàusula 26.- Adjudicació del contracte  
  
Un cop determinada per la mesa de contractació la proposició més avantatjosa, l’òrgan 
de contractació adjudicarà el contracte i es notificarà a tots els licitadors. 
  
La documentació referida a les ofertes i valoracions estaran accessibles en el perfil del 
contractant sense cap restricció, des de la notificació de l’adjudicació.  
 
Quan no procedeixi l’adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor del 
següent candidat en puntuació.  
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Clàusula 27.- Formalització del contracte 
 
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura electrònica de 
l’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
En cas que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa, el contracte s’adjudicarà 
a l’empresa licitadora o empreses licitadores següents, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les seves proposicions, sempre que sigui possible i la nova empresa 
adjudicatària presti la seva conformitat. En aquest cas, la nova empresa adjudicatària té 
un termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació corresponent 
per presentar la documentació. 
 
Si el contracte no es pot formalitzar per causes imputables a l’empresa contractista, se 
li exigirà el pagament de l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició 
de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP. 
 
En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’Administració, s’ha 
d’indemnitzar l’empresa contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut 
ocasionar. 
 
Aquest document d’adjudicació, incorporant l’acceptació pel contractista s’ha de publicar 
en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.   
 
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 28.- Execució de l’actuació 
 
L’execució de l’actuació es portarà a terme d’acord amb el “Projecte de xarxa de pluvials 
al carrer Josep Mora a Canet de Mar” redactat pels Serveis Tècnics municipals i aprovat 
per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2019 (aprovació 
definitiva DOGC núm. 7904 de 26 de juny de 2019), del qual se’n destaquen els 
següents treballs: 
 
- Enderroc de paviments i moviment de terres 

- Replanteig de traçats i rasants 

- Substitució de la xarxa soterrada de sanejament d’aigües residuals 

- Construcció d’una xarxa soterrada de sanejament d’aigües pluvials per conduir-les 
fins al calaix de la Riera Buscarons 

- Reposició del paviment 

 
Clàusula 29.- Condicions especials d’execució  
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Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen, 
d’acord amb l’article 202 de la LCSP:  
  

a) S’executaran les obres amb estricte compliment de les mesures de seguretat i 
salut previstes a la normativa vigent i al corresponent pla de seguretat i salut que 
s’aprovarà abans de l’inici de les obres. 

b) L’encarregat haurà de tenir una dedicació del 100% de la jornada laboral a l’obra 
objecte del contracte. 

El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula 
tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial. L’incompliment de les obligacions 
essencials poden ser causa de resolució del contracte d’acord amb l’art. 211 de la LCSP. 
 
Clàusula 30.- Responsable del contracte  
 
El/La responsable del contracte, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 62 de 
la LCSP, serà la Direcció Facultativa de l’obra, a qui correspondrà supervisar l’execució 
i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar 
la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li 
atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.  
  
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir 
en aquest procés de contractació com a licitador.  
  
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors.  
  
Les facultats del responsable de contracte s’entenen sens perjudici de les que li 
corresponen a les persones encarregades de la direcció facultativa de l’obra, d’acord 
amb tot allò que s’estableix a la Llei d’Ordenació de l’Edificació i al Capítol I del Títol II 
del Llibre segon de la LCSP.  
  
L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució 
del contracte, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al present plec. 
 
Clàusula 31.- Pla de seguretat i salut  
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.  
  
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent 
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que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec.  
  
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en 
els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 
matèria de la direcció facultativa.  
  
En el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació, el contractista 
haurà de presentar tres exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el qual 
haurà de ser informat i aprovat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i 
conformat pels serveis tècnics municipals, i elevat a l’òrgan de contractació competent 
per a la seva aprovació.   
  
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia dels 
serveis tècnics municipals, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de cinc 
dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.  
 
Clàusula 32.- Comprovació del replanteig 
 
Una vegada aprovat el Pla de seguretat i salut en el Treball, en el termini màxim d’un 
mes a partir de la formalització del contracte, s’efectuarà la comprovació del replanteig 
de les obres, en presència del contractista o d’una persona representant, en la forma i 
amb els efectes que preveuen els articles 237 de la LCSP i 139 i 140 del RGLCAP.  
 
Clàusula 33.- Penalitzacions del contracte 
 
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 
realització. Aquesta obligació és condició essencial del contracte i el seu incompliment 
podrà ser causa de resolució.  
  
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix hagi incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, indistintament, en la 
forma i en les condicions establertes a l'article 193 de la LCSP, per la resolució del 
contracte amb pèrdua de la fiança o per la imposició de les penalitzacions diàries 
establertes d’acord amb l'article 193.3 de la mateixa Llei, en la proporció de 0,60 euros 
per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.  
  
L’Ajuntament notificarà, per escrit, a l’adjudicatari l’endarreriment en què ha incorregut, 
així com el muntant de la penalització en el moment de finalitzar l’obra. Si s’escau, seran 
deduïdes de l’última certificació i/o de la fiança corresponent, i es produirà 
automàticament la compensació amb la retenció practicada.  
  
L'import de la penalització no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 
tenir dret l'Administració, originats per la demora del contractista. Si el retard fos produït 
per motius no imputables al contractista s'aplicarà el que disposa l'article 97 del 
Reglament general de contractació.  
    
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpelꞏlació o intimació 
prèvia per part de l'Administració.  
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DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Clàusula 34.- Drets i obligacions del contractista  
 
1. El contractista té els drets següents: 
 

a) Obtenir l’assistència i la protecció de l’Ajuntament en tots els impediments que 
puguin obstaculitzar l’execució de l’obra. 

b) Tenir lliure accés a les instalꞏlacions objecte del contracte. 

c) Percebre la retribució corresponent a l’execució de l’obra en la forma i la quantia 
que resulti del procés de licitació. 

d) Ser comunicat prèviament de qualsevol canvi que es vulgui introduir en les obres 
objecte del contracte. 

 
2. Les obligacions generals del contractista són: 
 

a) En el cas d’extinció normal del contracte, continuar executant l’obra fins que 
quedi garantida la seva continuïtat, així com la seguretat i circulació viària. 

b) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i 
de seguretat i higiene en el treball, així com les condicions salarials dels 
treballadors de conformitat amb el conveni colꞏlectiu aplicable. 

c) No utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Canet de Mar amb motius 
publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat sense comunicar-ho 
prèviament i de forma expressa a l’Ajuntament. 

d) L’execució de les obres en les condicions fixades en el present plec de clàusules, 
en el projecte executiu aprovat i en la proposta presentada pel contractista. 

e) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
desenvolupi i de les prestacions i obres executades, així com de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució 
del contracte. 

f) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l’exercici de les potestats 
de l’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació contractual. 

g) El personal de l’adjudicatària del contracte no s’integrarà a la plantilla de 
l’Ajuntament de Canet de Mar sota cap concepte. 

 
3. A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, 
el contractista resta específicament obligat a: 
 

a) La conservació, policia i vigilància de la zona d'obres durant l'execució; el 
subministrament, la colꞏlocació i la conservació de senyals i elements de 
seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de 
l'obra, per la qual cosa haurà de complir les ordres que rebi per escrit de 
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l'Ajuntament i Direcció, respecte d'aquestes obligacions. Realitzar el tancament 
de l’obra al seu càrrec. 

b) Aportar l’equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la 
bona execució de les obres en el termini estipulat.  

c) Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels discapacitats, 
fiscal, de protecció de dades personals, i mediambiental, així com la normativa 
interna del sector que reguli l'objecte del contracte i acreditar-ne l'esmentat 
compliment a requeriment municipal.  

d) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials 
suficients per a deguda execució de l’obra. 

e) Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa 
dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els 
corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director 
facultatiu.  

f) Instalꞏlar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l’accés a 
l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs, desviament de trànsit amb 
el text i característiques que li indiquin els serveis municipals i els punts de 
possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els 
voltants. 

g) Instalꞏlar a la seva costa, les senyalitzacions que s’indiquin per part de 
l’Ajuntament i la direcció d’obres en compliment de les condicions establertes a 
les bases reguladores de les subvencions solꞏlicitades per finançar l’obra, si 
s’escau. 

h) Tots els anuncis que colꞏloqui el contractista a peu d’obra informant al públic en 
general dels perills o incidències han d’estar redactats, com a mínim, en la 
llengua catalana.  

i) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.  

j) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels 
veïns afectats, amb la finalitat de minimitzant l’impacte de soroll i brutícia que es 
puguin ocasionar. 

k) Executar l’obra segons la planificació prevista al projecte executiu minimitzant 
els riscos. Mantenir en tot moment informat l’Ajuntament de la planificació. 

l) Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o 
indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al 
personal depenent d’ella com a conseqüència de l’execució del contracte. 

m) A la contractació de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers, amb un import 
mínim de 300.000,00 euros. 

n) Els treballs d’obra s’hauran de coordinar amb l’activitat del centre garantint en tot 
moment la seguretat de les persones, especialment de alumnes i treballadors. 

o) Amb la finalitat de reduir les molèsties que l’obra pugui ocasionar, el contractista 
informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local 
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d’aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l’accessibilitat. Aquest 
servei supervisarà la colꞏlocació i manteniment de la respectiva senyalització 
provisional per part del contractista. 

p) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti 
afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 

q) En el moment d’executar els moviments de terres i talls de paviments, es regarà 
la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. 

r) Fer una correcta gestió ambiental de les obres, prenent les mesures necessàries 
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes 
acústics, sobre l'entorn)  

s) El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, 
dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus 
produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin 
estat reclamats per la Corporació. Així mateix, ha de complir les disposicions 
vigents en matèria de gestió de residus i complir les actuacions que exigeix la 
normativa esmentada, informant-ne puntualment la direcció de l’obra.  

t) Reposició de les rompudes de canalitzacions municipals d’aigua i llum. Així 
mateix, aniran a càrrec de l’adjudicatari les reparacions dels desperfectes que es 
puguin ocasionar a altres canalitzacions o xarxes que discorrin pel lloc de les 
obres.  

u) Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició de la documentació de l'estat actual 
de les infraestructures i xarxes existents a la zona afectada per les obres (xarxa 
de telefonia, xarxes de distribució de baixa tensió, xarxes d'aigua potable i 
clavegueram, etc..) necessària per tal d'evitar interferències entre les obres a 
executar i les esmentades infraestructures existents.  

v) Entregar, un cop finalitzades les obres, tota la documentació tècnica en suport 
digital de les obres executades. 

w) Realitzar el manteniment de la construcció realitzada i els elements instalꞏlats 
durant el termini de garantia. 

  
Clàusula 35.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades 
personals, i mediambientals del contractista  
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.  
 
Clàusula 36.- Presentació de factures al registre de factures, identificació d’òrgans 
que intervenen en la contractació i règim de pagament   
 
Als efectes previstos en la Disposició addicional 32a de la LCSP s’informa del següent:  
  
- L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

Intervenció municipal. 
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- L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació 
efectuada per Decret de l’Alcaldia, de data 18 de juny de 2019. Això sense perjudici 
de les avocacions o delegacions que poguessin efectuar-se amb posterioritat.  

  
- El destinatari encarregat de tramitar i supervisar les certificacions d’obra executada i 

les corresponents factures és l’Ajuntament de Canet de Mar.  
  
El contractista tindrà l’obligació de presentar les certificacions d’obra amb la confirmació 
de la direcció facultativa designada a l’Àrea de Territori - Urbanisme de l’Ajuntament, així 
com l’obligació de presentar factura electrònica a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament (https://canetdemar.cat/seu_electronica) perquè puguin ser trameses a la 
Unitat responsable del contracte per a la seva oportuna supervisió i aprovació per l’òrgan 
municipal competent, en els termes previstos a l’article 198  de la LCSP. Les factures 
que es presentin hauran de dur la identificació dels òrgans anteriorment esmentats.  
 
Clàusula 37.- Modificació del contracte  
    
Durant l’execució de les obres és possible que apareguin imprevistos que puguin fer 
necessària la introducció de modificacions al contracte, com ara modificacions en detalls 
constructius, necessitat d’aplicar tècniques o materials diferents, actuació en elements 
on no s’hagi previst un acabat adequat, moviments de terres fora dels previstos, 
requeriments d’instalꞏlacions o actuacions per part de companyies subministradores de 
serveis, etc. Atès que es desconeix la quantificació a priori de les modificacions a què 
es fa referència, l’import que se’ls aplica com a màxim és del 20% del preu de licitació. 
 
Ni la direcció de l'obra ni el contractista no podran introduir o executar modificacions a 
les obres/subministraments compresos en el contracte sense l'aprovació explícita de 
l’òrgan de contractació. El contractista adjudicatari es farà càrrec de les modificacions. 
 
Quan les modificacions no previstes en el plec comportin la introducció d’unitats d’obra 
no previstes en el projecte o quan la direcció facultativa consideri necessària una 
modificació del projecte s’estarà a les previsions de l’article 242 de la LCSP. 
 
No tindran la consideració de modificacions l’excés d’amidaments sempre que no 
superin un increment superior al 10 per cent del preu de contracte inicial, que s’haurà 
de recollir en la certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus nous que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afecten a unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del contracte. 
 
Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme el que disposa l’article 
153 de la LCSP i s’han de publicar en el perfil del contractant d’acord amb l’establert als 
articles 207 i 63 de la LCSP.  
 
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest plec, només pot operar 
quan es justifiqui la concurrència d’algun dels supòsits que, amb caràcter taxat, es 
preveuen a l’article 205.2 de la LCSP. Aquestes modificacions s’han de limitar a introduir 
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les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci 
necessària.  
  
En aplicació d’allò que disposa la Disposició addicional Primera de la Llei 5/2017, del 28 
de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, aquest contracte també es podrà 
modificar amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin. 
 
Clàusula 38.- Gestió de residus  
 
El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es 
fixin a la normativa vigent sobre la gestió dels residus que es generi durant l’execució 
de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, 
els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, 
pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20).   
 
DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ 
I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
 
 
 
Clàusula 39.- Cessió  
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.   
 
Clàusula 40.- Subcontractació   
 
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses l’execució parcial de l’obra, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament de Canet de Mar del 
subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de 
la LCSP així com les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció.  
 
No es preveuen partides d’obra que hagin de ser executades de forma expressa 
directament per l’empresa contractista. 
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que estableix l’article 215.2 a) de la 
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LCSP, i presentar, si s’escau, el Model VI de Declaració de la part del contracte a 
subcontractar, de l’annex del present plec. 
  
El pagament als subcontractistes s’ajustarà al que disposen els articles 216 i 217 del 
LCSP.  
  
Els subcontractistes només queden obligats davant el contractista principal.  
  
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 
realitzades en l’obra.  
  
Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció.  
 
Clàusula 41.- Revisió de preus   
 
En virtut del que estableix l’article 103 del la LCSP, aquest contracte no preveu la revisió 
de preus.  
  
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 42.- Causes de resolució   
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les assenyalades a l’article 245 de la 
LCSP, les que venen determinades en l’article 211 de la mateixa Llei.  
  
La resolució del contracte l’adoptarà l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del 
contractista, si escau, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament 
establerta per l’article 109 del RGLCAP.  
  
Pel que fa als efectes de la resolució del contracte s’aplicarà el que estableix l’article 
245 de la LCSP.   
 
 
Clàusula 43.- Recepció i liquidació   
 
La recepció de les obres es durà a terme conforme preveu l’article 243 de la LCSP. Pel 
que fa a la liquidació de les obres, es regularà conforme al que disposa l'article 169 del 
RGLCAP.  
  
El contractista, una vegada acabada l'obra i abans de la seva recepció, haurà de dur a 
terme els repassos que siguin indicats per l'Administració en el termini que es fixi, que 
en cap cas serà superior a trenta dies. En el cas que el contractista no efectuï els 
repassos en el termini fixat, l'Administració procedirà a encarregar-los pel seu compte i 
deduirà el seu import de la darrera certificació d'obra.  
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L’Ajuntament de Canet de Mar es reserva la realització de comprovacions sobre la 
qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, d’acord amb el plec de 
prescripcions tècniques.  
  
El lliurament de l’obra, de conformitat amb l’article 243 de la LCSP, es formalitzarà 
mitjançant acta de recepció emesa pel responsable del contracte i signada per 
l’adjudicatari en prova de conformitat.  
  
Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar així en l’acta de recepció 
i l’Ajuntament donarà el termini i les instruccions necessàries a l’empresa contractista 
per tal que solucioni els defectes observats o procedeixi a una nova entrega de 
conformitat amb el pactat.   
  
La responsabilitat per defectes de construcció van a càrrec de l’adjudicatari.      
  
L’òrgan de contractació podrà realitzar al temps de recepció les comprovacions de 
qualitat que estimi oportunes.   
 
Clàusula 44.- Termini de garantia i conservació de l’obra  
 
El termini de garantia serà d'un any a comptar del dia següent al de l’acta de recepció 
d’acord amb l’article 243.3 de la LCSP, efectuada pel responsable del contracte.  
  
Durant el termini de garantia esmentat el contractista serà responsable de la conservació 
de les obres i de les instalꞏlacions, d’acord amb el que estableix la documentació 
contractual i les instruccions que li donin els serveis tècnics municipals i direcció 
facultativa de l’obra, d’acord amb la clàusula 86 del Plecs de clàusules Administratives 
Generals de l’Ajuntament de Canet de Mar, art. 167 del RGLCAP i art. 238.3 de la LCSP.   
  
Durant el període de garantia ofert al contracte, l’empresa respondrà de la qualitat dels 
treballs realitzats i del material emprat, sent responsable i anant al seu càrrec, la 
reparació de les possibles deficiències en un termini màxim de cinc dies des de la 
notificació de les deficiències.  
  
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes ocults en els 
béns entregats, l’Ajuntament tindrà dret a reclamar a l’empresa contractista la reposició 
dels que siguin inadequats o la reparació dels mateixos si és suficient, d’acord amb el 
que estableix l’article 305 de la LCSP.  
 
DISPOSICIONS RELATIVES AL RÈGIM SANCIONADOR 
 
Clàusula 45.- Infraccions  
 
Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de les 
seves activitats seran sancionats conforme al que disposa aquest plec, qualificant-se les 
infraccions de lleus, greus i  molt greus. 
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Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’obra objecte del contracte sense 
incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. En tot cas, es 
consideraran faltes lleus: 
 
a) La lleugera incorrecció de l’adjudicatari envers els vianants, veïns i companys de 

treball. 

b) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 

c) La no presentació de la documentació solꞏlicitada per escrit o d’aquella que sigui 
d’obligada presentació i estipulada en aquest Plec de clàusules. 

d) Tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de l’Ajuntament. 

e) La no utilització dels mitjans oferts. 

f) La no adscripció a les obres dels mitjans personals identificats com a solvència en 
el present plec. 

g) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit 
inexcusables, i també tota infracció no recollida en les infraccions greus i molt greus, 
sempre que el perjudici causat a les obres es pugui conceptuar com a lleu. 

 
Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’obra objecte del contracte 
incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present Plec. En 
tot cas, es consideren faltes greus: 
 
a) La reiteració d'actes que donin lloc a sancions lleus. 

b) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions sempre que no es consideri 
una infracció molt greu i sigui imputable al contractista. 

c) La reducció de la dedicació prevista dels mitjans personals oferts. 

d) Executar l’obra mitjançant un tercer no autoritzat. 

e) La desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals. 

f) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels materials utilitzats. 

g) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores proposades. 

h) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi falta molt greu. 

i) La manca de la consideració o del respecte deguts de l’adjudicatari envers els 
vianants o els companys de treball. 

j) No disposar de la documentació obligatòria, si l’incompliment no es pot conceptuar 
com a molt greu. 

k) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en les instalꞏlacions de 
clavegueram existents. 

l) Modificar l’obra sense causa justificada i sense notificació prèvia a l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
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m) Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara que 
no causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada a l’adjudicatari 
i aquest no els ha esmenat en les terminis fixats. 

n) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia sempre que l’incompliment 
no es pugui considerar una falta molt greu. 

o) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o 
que causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin 
falta molt greu. 

p) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament ilꞏlegals, 
quan causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin 
falta molt greu. 

q) Posar en perill o pertorbar la correcta execució de l’obra. 

r) Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies 
atenuants fan que no se les pugui conceptuar com a tals. 

s) Incompliment de la legislació mediambiental o de seguretat i salut en el treball. 

t) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents 
de l’Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi 
un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a greu. 

4. Infraccions molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució de l’obra 
que posi en perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Les 
infraccions de qualsevol dels preceptes de la LCSP i del RGLCAP que no tinguin altra 
consideració en el present plec es consideraran sempre molts greus. En tot cas, es 
consideraran infraccions molt greus: 
 
a) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions per causes no imputables 

al contractista i que dificulti la gestió econòmica del pagament per part de 
l’Ajuntament (com per exemple, optar a una subvenció amb un termini determinat o 
que a causa del canvi d’anualitat la despesa no estigui prevista al pressupost 
municipal).  

b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
produeixi un perjudici molt greu. 

c) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista. 

d) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia amb conseqüències evidents 
en la vida útil de l’immoble. 

e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi 
un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

f) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori. 

g) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
prestacions. 
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h) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
escau. 

i) La reincidència en la comissió de faltes greus. 

j) Desobeir de forma reiterada les ordres del responsable del contracte relatives a 
l’execució del contracte, així com a la direcció d’obra. 

k) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament ilꞏlegals, 
quan causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als ciutadans i es puguin 
conceptuar com a molt greus. 

l) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o als 
béns de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

m) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o que 
causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i es puguin conceptuar 
com a molt greus. 

n) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del 
Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi 
un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a molt greu. 

o) El frau en la forma d’execució de l’obra. 

p) L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal 
adscrit a l’obra. 

 
Clàusula 46.- Sancions 
 
Les infraccions seran sancionades conforme a la seva qualificació: 
 
a) les infraccions lleus fins al 3% del pressupost d’adjudicació del contracte. 
 
b) les infraccions greus, del 3,01% fins el 6% del pressupost d’adjudicació del contracte. 
 
c) les infraccions molt greus, del 6,01% al 10% del pressupost d’adjudicació del 

contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte. 
 
DISPOSICIONS RELATIVES A LA CONFIDENCIALITAT I LA PROTECCIÓ DE DADES 
 
Clàusula 47.- Confidencialitat de la informació  
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  
  
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga.  
  
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial.  
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D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.  
  

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència.  
  

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial.   
  
Clàusula 48.- Protecció de dades de caràcter personal   
 
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa que les dades de caràcter 
personal subministrades pel licitador durant el procediment de contractació o aportades 
pel contractista durant l’execució del contracte seran objecte de tractament 
exclusivament per a la gestió del present expedient de contractació amb la base legal 
de l’exercici de poders públics conferits a aquest Ajuntament. Les dades es conservaran 
durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la 
normativa vigent en cada moment, i només seran cedides amb el seu consentiment o si 
ho autoritza una llei. Se l’informa de que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
supressió, limitació, portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat, i a no ser 
objecte de decisions individualitzades automatitzades, enviant la vostra solꞏlicitud al 
Delegat de Protecció de Dades (canet.dpd@canetdemar.cat) o mitjançant els tràmits 
disponibles a la seu electrònica http://canetdemar.cat/seccio.php?id=21. 
  
Si ho estimeu oportú, podeu obtenir més informació sobre els vostres drets mitjançant 
accés al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) o a presentar una 
reclamació davant d’aquest organisme a través del web:   
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.  
  
D’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-cinquena de la LCSP, l’entitat 
adjudicatària del contracte s’obliga a la confidencialitat de les dades a les quals tingui 
accés amb ocasió del contracte. En particular, l’adjudicatari s’obliga al compliment de tot 
allò que estableixi la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal en relació amb les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència 
d’aquest contracte.   
  
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de la prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponen a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i 
no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no 
se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora 
de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del 
personal que tingui o pugui tenir l’entitat que presta el servei objecte d’aquest contracte. 
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ANNEX 
 

SOBRE ÚNIC 
 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I OFERTA ECONÒMICA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS 
DEL CARRER JOSEP MORA – EXP. 1379/2019 2800, PRESENTADA PER 
............................ 
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MODEL I: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS 
ESTABLERTES LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ 
  
En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i 
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a ............................................ i  

 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

  
1) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua 
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Ajuntament,  ja que té la capacitat d’obrar requerida i no 
es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes 
als articles 65 a 97 de la LCSP.   

  
2) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

  
3) Que l’empresa que represento no té deutes de naturalesa tributària amb aquest 
Ajuntament.   

  
4) Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 11a 
del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals / materials descrits a la dita clàusula.   

  
5) Que: 
 
 Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat 

de Catalunya) i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació. 
 Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas 

del Estado) i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació. 
 

6) Que autoritza a l'Ajuntament de Canet de Mar a consultar les dades que consten al 
(Registre Electrònic de la Generalitat de Catalunya (RELI) o al Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o al que correspongui: 
 
 SÍ 
 NO 
 
7) Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos 
humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del 
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Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

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

  
9) Que té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers, per un import mínim de 
300.000,00 euros. 

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

  
11) En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar 
declaració de submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.  

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

  
 SÍ. Indicar el percentatge............  
 NO 
 NO obligat per normativa  

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

  
 SÍ. Indicar els percentatges  ......  dones i .....  homes 
 NO 
 NO obligat per normativa 

    
14) Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:   

  
 Està subjecte a l’IVA.  
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc 

a la no-subjecció o l’exempció.  
  

15) Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:  
  

 Està subjecte a l’IAE, en l’epígraf .......................  
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la  no-subjecció o l’exempció.  
  

16) Que les dades de contacte i l’adreça de correu electrònic on realitzar les 
comunicacions i   notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits 
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d’adjudicació, formalització, modificació, execució i extinció normal o anormal del 
contracte és:   

  
Correu electrònic:  
Telèfon:  
Fax:  

  
17) Que el licitador té intenció de concórrer en unió temporal:  

  
 SÍ 
 NO  

  
 En cas afirmatiu haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb 

indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així 
com l’assumpció del compromís que es constituiran formalment en unió temporal en cas 
de resultar adjudicataris.  

  
 El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant 

de cadascuna de les empreses que integren la unió.  
  

18) Que l’empresa que represento   SÍ  NO pertany a grup empresarial.  
  
 En cas afirmatiu declaro que l’empresa que represento pertany al grup empresarial 

denominat ........................................ i que el composen les societats que a continuació 
es relacionen (aportar relació en la qual es faci constar denominació, domicili social i 
CIF de les societats que composen el grup).  

  
19) Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula  21 del PCAP.  

 
(Lloc, data i signatura del licitador)   
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MODEL II: OFERTA ECONÒMICA 
 
En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. .........., amb DNI 
núm. ........... major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa .................. amb 
domicili a ......................... carrer .................. núm. ........ i fax núm..............), una vegada 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del procediment 
simplificat abreujat per a la contractació de les obres de canalització de les aigües pluvials 
del carrer Josep Mora, declara sota la seva responsabilitat que es compromet a executar 
les obres de conformitat amb el projecte aprovat i d’acord amb el plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques pel preu de ________.- € (A), més 
l’IVA, que ascendeix a _________.- € (B), això és, pel preu cert i global de __________.- 
€ (A+B). 
 
El licitador es compromet a reduir en ...... dies naturals el termini d’execució de les obres 
respecte a l’establert pel plec. 
 
El contractista es compromet a ampliar en ....... mesos el termini mínim establert pel Plec. 
 
El licitador (sí/no)..... es compromet a realitzar un control de bona execució de les xarxes 
de sanejament incloent els treballs especificats en el plec. 
 
El licitador (sí/no)..... es compromet a executar les unions de les escomeses particulars a 
les xarxes de sanejament de pluvials i fecals amb elements tipus clip elastomèric colꞏlocats 
amb injert encolat amb adhesiu de formulació específica. 
 
El contractista preveu la subcontractació del .... % de l’obra corresponent als treballs 
següents: _____ 
 
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes les condicions 
exigides per contractar amb l'administració, i no incorre en cap causa de prohibició per 
contractar de les previstes a l’article 71 LCSP. 
 
 
Lloc, data i signatura del licitador. 
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MODEL III: DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ADSCRIPCIÓ A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DELS MITJANS PERSONALS MÍNIMS ESTABLERTS COM A 
SOLVÈNCIA MÍNIMA 
 
El senyor/a ................., amb DNI núm. ..............., actuant en nom i representació de 
.........................................................., en la seva condició de ............................................ 
i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de 
la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte 
d’execució de les obres de canalització de les aigües pluvials del carrer Josep Mora a 
Canet de Mar, essent l’entitat contractant l’Ajuntament de Canet de Mar,  

DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Que en cas de resultar adjudicatari, s’obliga a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuació, mantenint-los durant 
l’execució de les obres, sense cost addicional per l’Ajuntament. Aquest compromís 
s’integrarà al contracte i el seu incompliment serà objecte de penalització conforme al 
que s’estableixi al plec: 

- Delegat d’obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa contractista davant l’Ajuntament i tercers, en tot allò que afecti a 
l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’obra 
comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per 
a desenvolupar el seu càrrec. 

- Cap d’obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el 
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

- Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte 
constructiu, coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels 
diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions 
tècniques i la planificació prevista. 

- Tècnic de prevenció de riscos laborals. Responsable de controlar i vetllar per 
la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i 
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació 
objecte de licitació. 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable,  

 
 
 
Lloc, data i signatura del licitador. 
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MODEL IV: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PLENA VIGÈNCIA DE DADES EN EL 
REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I/O EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I 
EMPRESES CLASSIFICADES DE L'ESTAT (ROLECE).  
  
(Nom del/de la sotasignat/da)……………………, amb DNI núm. .......................... en 
representació de l’empresa ………................................................. amb domicili al carrer 
....................... núm. .................  
amb NIF núm. ..........................................  
  

DECLARO 
  
sota la meva responsabilitat, que l’empresa que represento està inscrita en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i/o en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), des del dia ….. (dia, 
mes i any d’alta), amb número d’inscripció …… i que les dades que hi consten, en el dia 
d’avui, són plenament vigents.  
  
 Lloc i data   Signatura  
  



 

52 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

MODEL V: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA PARCIAL DE DADES EN 
EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I/O EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I 
EMPRESES CLASSIFICADES DE L'ESTAT (ROLECE).  
  
(Nom del/de la sotasignat/da)……………………, amb DNI núm. .......................... en 
representació de l’empresa ………................................................. amb domicili al carrer 
......................., núm. ................. amb NIF núm. ..........................................   

 
DECLARO 

  
sota la meva responsabilitat, que l’empresa que represento està inscrita en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya i/o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), des del dia 
….. (dia, mes i any d’alta), amb número d’inscripció ……, i que les dades que n’hi 
consten, en el dia d’avui, són vigents, excepte per les següents:  
  
(descripció de les dades que no estan actualitzades en el RELI i/o ROLECE)  
  
En relació amb aquestes dades no actualitzades en el RELI i/o ROLECE, aporto la 
documentació següent:  
  
(descripció de la documentació aportada)  
  
 Lloc i data   Signatura  
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MODEL VI: DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR  
 
 
En/na .........................................................., amb NIF ................................, en qualitat de 
......................................i en nom i representació de la societat 
................................................ amb CIF ............................... i domiciliada a 
............................................................ segons escriptura pública autoritzada davant 
Notari/a ................................. en data ............................i amb número de protocol 
..............., assabentat de l’anunci publicat en data ................ en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a 
l’adjudicació del contracte d’obres de canalització de les aigües pluvials del carrer Josep 
Mora a Canet de Mar que es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat, 
 
DECLARA que la societat a la qual representa ha previst en la seva oferta subcontractar 
parcialment l’objecte del contracte i que, als efectes previstos al plec de clàusules 
administratives particulars i l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, la relació dels 
subcontractistes (nom o perfil empresarial), el percentatge parcial i total a subcontractar 
i els imports a subcontractar són els següents: 
 

Nom Contractista Descripció de la part a 
subcontractar 

Percentatge 
subcontractació 

   
   
   
Total   

 
Que la societat ..........................................................., abans de l’inici de l’execució del 
contracte, presentarà a l’Ajuntament de Canet de Mar, el detall de la relació de 
subcontractes a realitzar amb identificació exhaustiva de cadascun dels subcontractistes 
(nom, dades de contacte i representant legal) i justificarà adequadament, per cadascun 
d’ells, tant l’aptitud per executar les prestacions del contracte mitjançant la referència als 
elements tècnics i humans dels quals disposa i a la seva experiència, com que el 
contractista no es troba incurs en cap prohibició de contractar conforme a l’article 71 de 
la LCSP. 
 
Que l’empresa comunicarà, a requeriment de l’Ajuntament de Canet de Mar, la 
documentació que acrediti el compliment de les obligacions de pagament al 
subcontractistes que hagin finalitzat les seves prestacions. 
 
............................................... a la data de signatura electrònica. 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
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Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent 24/10/2019 17:50:00 
de tot el que jo com a secretaria certifico. 
 


