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Exp.: 2014_045 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL 
CONTRACTE D’OBRA DEL PROJECTE TITULAT “PAS INFERIOR SOTA LA CARRETERA N-
141 A MONTFULLÀ EN L’ENCREUAMENT AMB L’ANTIC TRAÇAT DE LA VIA DEL TREN 
DE GIRONA A OLOT”, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
DIVERSOS CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
 
I. PODER ADJUDICADOR 
 
Nom: Consorci de les Vies Verdes de Girona 
Adreça postal: Carrer d’Emili Grahit, 13, 9è B, 17003 Girona 
Perfil del contractant: http://www.viesverdes.cat/CA/1519/El-consorci-#vies-
verdes/Tauler-d-anuncis/Perfil-del-contractant-html 
 
Informació als licitadors:  
a) En relació amb el plec:  
Serveis Tècnics i/o Secretaria 
Adreça electrònica: info@viesverdes.org 
Telèfon: 972486950 
Fax: 972486959 
 
b) En relació amb les condicions de prescripcions tècniques:  
Serveis Tècnics 
Adreça electrònica: info@viesverdes.org 
Telèfon: 972486950 
Fax: 972486959 
 
 
II. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
II.1. És objecte del present plec de clàusules administratives particulars la determinació 
de les condicions jurídiques i econòmiques i l’adjudicació, per procediment obert, i amb 
assenyalament de diversos criteris per a la valoració de les ofertes, que regularan el 
contracte d’obres d’execució del projecte titulat “Pas inferior sota la carreta N-141 a 
Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot”, de 
conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
II.2. Les característiques d’aquestes obres, així com les condicions en que han de 
realitzar-se, es troben detallades en el projecte tècnic titulat “Pas inferior sota la 
carreta N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de 
Girona a Olot”, redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports de la Diputació de 
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Girona Sr. Martí Sels i Pagès, que alhora serà el responsable del contracte. 
 
II.3. Tenen caràcter contractual a més d’aquest plec: 
- El Plec de prescripcions tècniques, incorporat al projecte. 
- Els plànols i els quadres de preus. 
- En el supòsit de contradiccions entre aquest Plec i els que consten al Projecte, 
s’aplicaran les disposicions d’aquest Plec. 
 
II.4. Si durant l’execució del contracte, l’òrgan de contractació considera que han de 
quedar exclosos d’execució alguns elements de l’obra ho comunicarà a l’adjudicatari i 
al director de les obres. Aquesta circumstància comportarà la disminució de les 
quantitats que ha de percebre l’adjudicatari.  
 
II.5. La classificació estadística de productes per activitats de la Comunitat Europea (CPA 
2008) té el següent codi: 429.  
 
II.6. La classificació del contracte, segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea, té 
el següent codi: 45221211-4 Pas inferior 
 
 
III. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
L’òrgan de contractació per a aquest contracte és el president del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona, de conformitat amb l’acord de l’Assemblea General del Consorci de 
les Vies Verdes de Girona de 30 d’abril de 2013 i disposició addicional segona, normes 
específiques de contractació a les entitats locals, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 

públic. 
 
 
IV. OBLIGACIONS I DRETS RECÍPROCS DEL CONTRATISTA I DEL CONSORCI DE LES VIES 
VERDES DE GIRONA 
 
IV.1. Seran obligacions del contractista i correlatius drets de l’Administració, a més de 
l’obligació d’executar el projecte de la manera indicada en el mateix projecte, en les 
prescripcions d’aquest plec i les prescripcions tècniques, les següents: 
 
a) Complir les obligacions generals que estableix l’article 222 del TRLCSP i que siguin 
aplicables específicament a aquesta obra. 
 
b) Complir les següents obligacions específiques: 
 
b.1 Estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria fiscal, 
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laboral i d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en general, de les 
que li corresponguin com a empresa o industrial. L’adjudicatari serà responsable de 
totes les obligacions i prestacions que la legislació laboral estableix per al personal que 
dugui a terme els serveis, d’acord amb les disposicions dels convenis i les ordenances 
de treball que hi siguin aplicables. 
b.2 Subscriure i tenir vigent en tot moment l’assegurança corresponent de 
responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys i perjudicis que es causen com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte de conformitat 
amb l’article 214 del TRLCSP.  
b.3 L’adjudicatari no podrà subcontractar amb tercers l’execució de l’obra 
adjudicada sense autorització del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
b.4 Disposar de l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a 
l’adequada execució de l’obra. 
b.5 Designar un representant, amb poder suficient, respecte les operacions 
d’execució del contracte mitjançant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades 
d’aquesta adjudicació entre el responsable del contracte designat pel Consorci de les 
Vies Verdes de Girona i l’empresa adjudicatària. 
b.6 El contractista també està obligat a instal·lar pel seu compte i al seu càrrec els 
senyals precisos per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i 
els punts de possible perill que se’n derivin, tant a la zona esmentada com a la rodalia, i 
també a complir les ordres que rebi per escrit de la direcció d’obra referents a la 
instal·lació de senyals complementaris o modificació dels ja instal·lats.  
b.7 El contracte que s’estableixi entre la corporació i l'adjudicatari és a risc i ventura 
del contractista. Serà a compte del contractista l’obligació d’indemnitzar tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, llevat que aquells fossin conseqüència 
immediata i directa d’una ordre del Consorci de les Vies Verdes de Girona o dels vicis del 
projecte. En el cas d’aquestes excepcions s’estarà als termes establerts a la normativa 
general bàsica sobre la contractació administrativa i el sistema de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques. Els danys i perjudicis directes o indirectes 
causats als béns o els serveis, públics o privats, de tercers com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal depenent del contractista, o d’una deficient 
organització, protecció o senyalització de les obres, hauran de ser reparats pel 
contractista, amb restabliment de les condicions primitives o compensació adequada dels 
danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació aplicable.  
b.8 Serà a compte del contractista l’obligació d’indemnitzar tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes que es causin al Consorci de les Vies Verdes de Girona en els seus 
béns i serveis públics o al personal depenent d’ell per les mateixes causes i amb 
idèntiques excepcions que les previstes a l’apartat anterior. El contractista serà 
responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial dels materials, 
equipaments i subministraments utilitzats en l’execució de l’obra, i haurà d’indemnitzar al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona tots els danys i perjudicis que per a aquesta 
puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de 
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les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.  
b.9 Atesa la durada del termini per executar l’obra, inferior a un any, el contractista 
no té dret a la revisió dels preus del contracte. El contractista no pot reclamar cap variació 
en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del projecte, ni té tampoc 
dret a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de 
qualsevol dels elements dels quadres de preus esmentats.  
b.10 L’entitat adjudicatària del contracte s’obliga al compliment de tot allò que 
estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) i el Real decret 720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la LOPD que continguin 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 corresponguin al fitxer 
de dades personals del Consorci de les Vies Verdes de Girona, té caràcter confidencial i 
no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, ni tan sols 
entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat que presta el servei objecte 
d’aquest contracte. 
b.11 És d’obligació del contractista adjudicatari la col·locació, al seu càrrec exclusiu, 
fent-se càrrec de les despeses del cartell anunciador a què fan referència les bases 
d’execució del FEDER i les bases d’execució del PUOSC 2008-2012, en què l’obra 
adjudicada és inclosa.  
b.12 El termini de garantia mínim de l’obra és d’un any comptat a partir de la data 
de recepció de les obres, sens perjudici de la responsabilitat del contractista pels vicis 
ocults de la construcció, que serà exigible en el termini de quinze anys a comptar des 
de la recepció de les obres. 
 
c) El control que exercirà el Consorci de les Vies Verdes de Girona mitjançant el 
responsable del contracte i el tècnic director de l’obra sobre els treballs d’execució de 
l’obra serà quantitatiu i qualitatiu i abastarà els següents factors, a títol enunciatiu:  
 
c.1 Control de la prestació: acompliment dels horaris, periodicitats, personal, 
maquinària, materials, eines, vehicles i vestuari determinats a les prescripcions 
tècniques i a l’oferta. 
c.2 Control de qualitat: resultat de les valoracions conjuntes que s’executen entre 
l’empresa adjudicatària i el responsable del contracte, degudament documentades en 
les actes de inspecció. 
c.3 Informació prèvia al responsable del contracte de totes les variacions que 
consideri necessari introduir quant a dotacions de personal, material, organitzatives i 
de prestació amb la necessària antelació perquè puguin ser o no acceptades. 
c.4 Control de compliment normatiu: matèries de protecció d’ocupació, condicions 
de treball, prevenció de riscos laborals, protecció del medi ambient, seguretat social, 
protecció d’higiene en el treball i prevenció de riscos laborals; sense perjudici del que 
correspongui al coordinador de seguretat i salut. 



 

5/17 

 
d) Les despeses d’assaigs i anàlisis dels materials i unitats d’obra són a càrrec del 
contractista fins a un import màxim del 2% del pressupost d’adjudicació de l’obra. 
 
 
IV.2. Constituiran obligacions del Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb els 
correlatius drets dels contractista, les següents:  
 
a) L’òrgan de contractació del Consorci de les Vies Verdes de Girona designarà de 
conformitat amb l’article 52 del TRLCSP un responsable del contracte al qual 
correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les prestacions 
pactades, i deixar salvada l’adopció de decisions que corresponguin a l’atribució 
exclusiva de l’òrgan de contractació i al director de l’obra. 
 
b) Abonament puntual al contractista, en la forma que s’indicarà, el preu d’adjudicació 
del contracte. 
 
c) Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de caràcter extern 
que es puguin presentar que afectin l’execució normal de l’obra. 
 
 
V. DURADA DEL CONTRACTE 
 
1. El termini per a l’execució de l’obra és, com a màxim, de quatre mesos. 
2. Aquest termini començarà des de l’endemà que la corporació hagi notificat a 
l’adjudicatari l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari. 
 
 
 
VI. PREU DEL CONTRACTE 
 
El preu de licitació s’estableix en la quantitat de 275.234,81 €, IVA no inclòs. La quantitat 
resultant de l’adjudicació i que constituirà el preu del contracte s’incrementarà en la 
facturació a l’empresa adjudicatària amb l’aplicació del tipus de l’IVA vigent. 
 
 
VII. FINANÇAMENT 
 
El finançament de les obligacions econòmiques que pel Consorci de les Vies Verdes de 
Girona es derivin del compliment del present contracte serà a càrrec de la partida 172 
61900 del pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona per a l’exercici 2014. 
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VIII. FORMA DE PAGAMENT 
 
El pagament de les obres s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals expedides pel 
tècnic director de les obres i aprovades per l’òrgan corresponent de la corporació i 
informades pel tècnic director de les obres i dins els terminis establerts pel TRLCSP i la 
Llei de Morositat. 
 
 
IX. CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
Quan s’hagin ofertat millores, el tècnic director de l’obra haurà de deduir de cada 
certificació mensual la part proporcional que correspongui a les millores no 
realitzades.  
 
 
X. APTITUD PER CONTRACTAR 
 
1. Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i l’acreditin 
de conformitat amb l’article 54 del TRLCSP; no estiguin incurses en cap prohibició de 
contractar de les relacionades en l’article 60 del TRLCSP; es dediquin a activitat 
relacionada amb l’objecte del contracte; disposin d’una organització dotada 
d’elements personals amb la titulació professional que es requereix i mitjans materials 
suficients per a la deguda execució del contracte i acreditin la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional que serà substituïda per la classificació 
empresarial en els casos que ho exigeixi la Llei. 
2. Les persones físiques o jurídiques d’estats que no pertanyen a la Unió Europea 
hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent 
espanyola, que s’acompanyarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de 
procedència de l’empresa estrangera admet a la seva vegada la participació 
d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i amb els ens, 
organismes o entitats del sector públic assimilables als enumerats a l’article 3 del 
TRLCSP, en forma substancialment anàloga. 
3. Tindran capacitat per contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no 
espanyoles d’estats membres de la Unió Europea que, de conformitat amb la legislació 
de l’Estat en que estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació del 
servei que es tracti. Aquí falta una paraula, sembla: obra? 
Quan la legislació de l’Estat en què es trobin establertes aquestes empreses exigeixi 
una autorització especial o que pertanyin a una determinada organització per poder 
prestar el servei del què es tracti, hauran d’acreditar que compleixen amb aquest 
requisit. 
4. També podran presentar proposicions d’acord amb l’article 59 del TRLCSP les 
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unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que sigui 
necessària la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació del contracte al seu favor. 
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats 
subsidiàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb 
poders validats per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte se’n 
derivin fins la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats que 
puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quanties significatives. 
 
A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió 
temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la 
participació de cadascun d’ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.  
 
La durada de les unions temporals d’empresaris serà coincident amb la del contracte fins 
a la seva extinció. 
 
No es podrà subscriure cap proposta en unió temporal d’empresaris si s’ha fet 
individualment. La contravenció d’aquest principi donarà lloc a la desestimació de 
totes les proposicions per ells presentades. 
 
 
XI. ACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D’OBRAR 
 
De conformitat amb l’article 72 del TRLCSP, la capacitat d’obrar dels empresaris que 
fossin persones jurídiques, s’acreditarà mitjançant escriptura de constitució o 
modificació, en el seu cas, inscrita en el Registre Mercantil. Quan es tracti d’empresaris 
no espanyols d’estats membres de la Comunitat Europea hauran d’acreditar la seva 
inscripció en el Registre professional o comercial quan aquest Registre sigui exigit per 
la Legislació de l’estat respectiu. Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar la 
seva capacitat amb la presentació de l’informe de la Missió Diplomàtica Permanent a 
Espanya de l’estat corresponent o de l’oficina Consular en l’àmbit territorial en el qual 
radiqui el domicili de l’empresa. 
 
 
XII. PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 
 
1. La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació 

incondicionada de les clàusules d’aquest Plec. 
2. Els licitadors presentaran les proposicions en dos sobres amb la documentació que 

en cadascuna s’enumera. 
 

2.1 El sobre 1 es presentarà tancat i en la part exterior figurarà el següent text:  
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Documentació administrativa per participar a la licitació convocada per adjudicar 
el contracte d’obra del projecte titulat “Pas inferior sota la carretera N-141 a 
Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a 
Olot” 

 
 
S’adjuntarà la següent documentació, que pot ser substituïda per una declaració 
responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment 
per a contractar amb l'Administració. En aquest cas, el licitador que esdevingui 
adjudicatari de l'obra haurà d'acreditar davant l'òrgan de contractació, prèviament a 
l'adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits. El moment 
decisiu per apreciar la concurrència d'aquests requisits de capacitat i solvència exigits 
per a contractar amb l'Administració serà el de la finalització del termini de 
presentació de les proposicions: 
 

a) Fotocòpia compulsada del DNI del licitador, o de qui subscrigui la proposició. 
Quan l’empresari individual actuï mitjançant representant s’acompanyarà 
escripturà de poder o fotocòpia compulsada per notari o per la Secretaria del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

b) Quan es tracti de persones jurídiques s’acompanyarà escriptura de constitució de 
l’entitat i de les seves modificacions o fotocòpia compulsada per notari o per la 
Secretaria del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

c) Acreditació de la capacitat per contractar de conformitat amb l’article 58 del 
TRLCSP quan es tracti d’empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió 
Europea. 

d) Acreditació de la capacitat per contractar de conformitat amb l’article 55 del 
TRLCSP quan es tracti de empreses d’estats que no pertanyen a la Unió Europea. 

e) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidències que de 
forma directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu 
cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. 

f) Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d’acreditar, a més que tenen 
oberta sucursal a Espanya amb designació d’apoderats o representants per a les 
seves operacions i que estan inscrites en el Registre Mercantil. 

g) Declaració responsable subscrita per l’empresari o empresaris, si es tracta d’unió 
temporal en la qual expressi que la persona física o els administradors de la 
persona jurídica, en el seu cas, no estan inclosos en cap de les prohibicions per a 
contractar amb l'Administració, que conté l'article 60 del TRLCSP, i d'estar al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la 
Generalitat de Catalunya, i també de la Seguretat Social. No obstant això, podrà 
requerir-se a l’empresari que acrediti els documents d’estar al corrent en el 
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compliment d'aquestes obligacions abans de l'adjudicació del contracte. 
h) Si es tracta d’unió temporal d’empresaris hauran de presentar la declaració 

acreditativa de les circumstàncies requerides en l’article 59 de la TRLCSP. 
i) Model de proposició sobre 1, que contindrà el correu electrònic proporcionat per 

l'empresa licitadora com a mitjà acceptat per a les notificacions. 
 
 
2.2 El sobre 2 es presentarà també tancat, en la part exterior hi figurarà el següent 
text: 
 

Proposició econòmica per participar a la licitació convocada per adjudicar el 
contracte d’obra del projecte titulat “Pas inferior sota la carretera N-141 a 
Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a 
Olot” 

 
 
La proposició contindrà la quantitat que com preu del contracte ofereix el licitador, així 
mateix contindrà la quantitat que ofereix el licitador per a l’execució de la millora si 
opta per realitzar-la, d’acord amb la clàusula VI i la clàusula XVIII d’aquest plec de 
condicions específiques, amb el model de proposició sobre 2. Cada licitador solament 
podrà presentar una sola proposició.  
 
No es podrà subscriure cap proposta en unió temporal d’empresaris si s’ha fet 
individualment. La contravenció d’aquest principi donarà lloc a la desestimació de 
totes les proposicions per ells presentades. 
 
 
XIII. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS  
 
1. La documentació la presentarà el licitador o el mandatari a la Secretaria del 

Consorci de les Vies Verdes de Girona, carrer Emili Grahit, 13, 9è B, 17002 Girona, 
en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, per a la seva incorporació al 
registre corresponent. 

2. El termini de presentació de proposicions serà de 26 dies naturals comptats a partir 
de l’endemà de l’última publicació de l’anunci en el BOP de Girona i el DOGC. 
L’anunci de la licitació també es publicarà en el perfil del contractant del Consorci 
de les Vies Verdes de Girona, accessible a la següent adreça de la web: 
http://www.viesverdes.cat/CA/1519/El-consorci-#vies-verdes/Tauler-d-
anuncis/Perfil-del-contractant-html  

3. La documentació també podrà enviar-se per correu postal. En aquest cas els sobres 
vindran inclosos en un tercer i el licitador haurà de remetre per fax (núm. 
972486959) el justificant de la data d’entrada a l’oficina de Correus i anunciarà per 
fax, o telegrama en la mateixa data, la remissió de l’oferta. Aquesta oferta no serà 
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admesa si el justificant i l’anunci de remissió es reben amb posterioritat a la data 
de finalització del termini.  

4. Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada. 
5. La Mesa per a l’obertura de les proposicions (sobre núm. 2) serà pública, i tindrà 

lloc al Saló de Comissions de la Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí, 4-5, 
17004 Girona). La data i hora de l’obertura de pliques quedarà establert mitjançant 
Decret de Presidència. En qualsevol cas, aquesta obertura de pliques es realitzarà 
en finalitzar el termini de presentació de proposicions i d’exposició pública dels 
Plecs. 

6. Si els dies de venciment del termini de presentació de proposicions o d’obertura de 
pliques s’escauen en dissabte o festiu, aquests actes es traslladaran al dia següent 
hàbil. 

 
 
XIV. INFORMACIÓ ALS LICITADORS 
 
Els interessats podran sol·licitar informació en relació amb les condicions jurídiques, 
econòmiques i tècniques del contracte i sobre la documentació a presentar, a la 
Secretaria del Consorci de les Vies Verdes de Girona i als Serveis Tècnics.  
 
 
XV. MESA DE CONTRACTACIÓ, EXAMEN DE DOCUMENTACIÓ 
 
1. La Mesa de Contractació estarà presidida per un funcionari de la Diputació de la 

Diputació de Girona. Formen part de la Mesa de Contractació com a vocals el 
secretari, la interventora del Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Cap del 
servei d'enginyeria de la Diputació de Girona. Actuarà com a secretari el del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona, o un funcionari en qui delegui el secretari. 
En el cas d'anunciar-se les proposicions per correu, la data de l'obertura de pliques 
serà com a màxim l’onzè dia següent del venciment del termini de presentació de 
proposicions, sense que s’admetin les proposicions que es pugin rebre 
posteriorment del desè dia de l’esmentat venciment. L’obertura de les 
proposicions realitzada abans de l’onzè dia de referència solament es podrà portar 
a terme si les proposicions presentades per Correus han arribat al Consorci de les 
Vies Verdes de Girona i s’ha convocat a l’obertura de proposicions a tots els 
licitadors. 

2. La documentació presentada en el sobre 1, serà qualificada per la Mesa de 
Contractació. Si la Mesa de Contractació observa defectes o omissions que cal 
esmenar en la documentació presentada, ho comunicarà als licitadors, i els 
concedirà un termini de tres dies hàbils perquè corregeixin o esmenin les 
deficiències observades.  

 
La Mesa de Contractació, una vegada qualificada la documentació i esmenats, si 
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escau, els defectes o omissions de la documentació presentada, procedirà a 
determinar les empreses admeses i excloses, en el seu cas, amb anterioritat a l’acte 
públic d’obertura de proposicions (sobre 2). 
 
La data de l’acte públic d’obertura de proposicions del sobres 2 al qual es convidarà 
a assistir-hi a qui hagi presentat proposició, el determinarà la Presidència del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona, i es constituirà la Mesa de Contractació per 
a l’obertura de proposicions.  
 
La licitació s’ajustarà a les normes establertes a la Reial decret legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 

públic i Reglament General de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona es reserva el dret de declarar deserta la 
licitació si, en la seva apreciació, cap de les proposicions presentades no resultés 
admissibles de conformitat amb els Plecs aprovats.  
 

3. La Mesa de Contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics pertinents per a 
valorar i ponderar la documentació sobre criteris de valoració de les ofertes. A la vista 
d’aquests informes la Mesa de Contractació ordenarà de forma decreixent les ofertes 
presentades i proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que obtingui més alta 
puntuació. 
 

4. La Mesa de Contractació no podrà declarar deserta la licitació quan existeixi alguna 
oferta o proposició que sigui admesa d’acord amb els criteris d’aquest plec. 
 

5. Pel que respecta a ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’estarà al que 
disposa l’article 152 del TRLCSP i el que disposa el RGLCAP. 

 
 
XVI. ADJUDICACIÓ  
 
1. L’òrgan de contractació ha de requerir el licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils de 
conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP, a comptar del següent a aquell en què 
hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així 
com si s’escau, acreditar que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 
64.2 del TRLCSP, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els 
corresponents certificats poden ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics, llevat que s’estableixi una altra cosa en els plecs. Així mateix, 
presentarà la documentació a que fa referència la clàusula XII en el supòsit que 
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hagués optat per realitzar la declaració responsable. 
 

2. L’adjudicació s’efectuarà transcorregut el termini de cinc dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació a que fa referència el punt anterior. 
 

3. La notificació de l’acord d’adjudicació s’efectuarà d’acord amb el que disposa l’article 
151.4 del TRLCSP, i serà motivada. 
 

4. En virtut de l’adjudicació l’empresa adjudicatària estarà obligada al pagament dels 
imports dels anuncis i de les altres despeses que es produeixin amb motiu dels 
tràmits preparatoris i de la formalització del contracte.  

 
 
XVII. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. El contracte es formalitzarà en document administratiu en el termini màxim de quinze 

dies hàbils següents a comptar de la data de notificació de l’acord d’adjudicació un 
cop constituïdes la garantia definitiva i la complementària en el seu cas. No obstant 
això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’atorgui en escriptura pública 
amb les despeses al seu càrrec. 
 

2. Quan per causes imputables al contractista no es formalitzi el contracte, l’òrgan de 
contractació podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva. Així mateix podrà 
acordar la resolució del contracte. 

 
 
XVIII. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I SELECCIÓ D’EMPRESA 
ADJUDICATÀRIA   
 

Puntuació total: 100 punts 

 
1. Millora ofertada d’acord amb el que consta a l’Annex núm. 1 d’aquest Plec, amb una 
puntuació màxima de 25 punts. 
 
L’oferta amb la màxima baixa econòmica tindrà 25 punts. La resta d’ofertes es valoraran 
d’acord amb la formula següent: 
 

Punts millora N = 
Preu millora més econòmica x 25 

Preu millora N 
 
 
2. Baixa econòmica amb una puntuació màxima de 75 punts.  
L’oferta amb la màxima baixa tindrà 75 punts. La resta d’ofertes es valoraran d’acord amb 
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la fórmula següent: 
 

Punts oferta N = 
Preu oferta més econòmica x 75 

Preu oferta N 
 
 
L’oferta incorporarà la manifestació que el licitador s’obliga a l’execució del projecte així 
com de la memòria-annex corresponent a la millora. 
 
 
XIX. GARANTIA I FORMA DE CONSTITUCIÓ 
 
1. Per concórrer a la licitació regulada en aquest Plec no és necessària la constitució de 

garantia provisional. S’estableix una garantia definitiva equivalent al 5% de l'import 
de l’adjudicació exclòs l’IVA, que l’adjudicatari haurà de constituir en qualsevol de les 
formes determinades en l’article 96 del TRLCSP. 
 

2. La garantia definitiva es constituirà en el termini dels deu dies hàbils següents a la 
notificació del requeriment que s’hagi efectuat. 
 

3. Pel que fa al règim de garanties prestades per tercers, serà d’aplicable el que disposa 
l’article 97 del TRLCSP. 

 
4. Serà aplicable el que disposa l’article 99 del TRLCSP per reposició i reajustament de 

les garanties. 
 

5. En el supòsit que l’empresa adjudicatària no constitueixi dins del termini establert la 
garantia definitiva o la recepció o reajustament de la mateixa, serà aplicable el que 
disposa l’article 99 del TRLCSP, en relació amb l’article 151.2 del TRLCSP. 
 

6. La garantia respon dels conceptes enumerats a l’article 98 del TRLCSP. 
 

7. La devolució i cancel·lació de les garanties es regirà pel que disposa l’article 102 del 
TRLCSP. 
 

8. L’adjudicatari haurà de formalitzar un aval per respondre de la garantia addicional 
que hagi ofertat. 

 
 
XX. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 
 
1. El compliment de les prestacions objecte d’aquest contracte s’entenen a risc i ventura 

de l’empresa adjudicatària, de conformitat amb l’article 215 del TRLCSP. 
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2. Per raons d’interès públic, per atendre causes imprevistes o per ampliació de 

prestacions no incloses en el contracte inicial i en tots els casos degudament 
justificats, podrà acordar l’òrgan de contractació la introducció de modificacions en el 
contracte que serà obligatòries per l’empresa adjudicatària. En tot el que no estigui 
previst en aquest Plec, resultarà d’aplicable l’article 219 del TRLCSP. 
 

3. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi vençut el termini 
contractual i s’hagi realitzat la totalitat de les prestacions contractades a satisfacció 
del Consorci de les Vies Verdes de Girona.  

 
 
XXI. RÈGIM SANCIONADOR DEL CONTRACTE 
 
1. El compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte o l’incompliment de 

les obligacions i de les condicions especials d’execució podrà donar lloc a la imposició 
de sancions a l’empresa adjudicatària en les quanties que es determinen en el punt 3. 
 

2. La tipificació de les infraccions que puguin donar lloc a la imposició de sanció, es 
classifiquen en molt greus, greus i lleus.  
Son infraccions molt greus: 
- L’incompliment de les obligacions d’ordre laboral del concessionari envers el 

personal. 
- La paralització total dels treballs de l’obra per causa imputable a l’empresa 

adjudicatària. 
Són infraccions greus: 
- No prestar els treballs de l’obra de la forma disposada en el Plec de 

prescripcions tècniques i els concretats en l’oferta guanyadora del concurs .  
- Produir danys a tercers com a conseqüència de la mala organització dels 

treballs de l’obra. 
- Impedir o dificultar les funcions de vigilància i control qualitatiu i quantitatiu 

dels serveis que corresponen al Consorci de les Vies Verdes de Girona, no 
omplir adequadament, o no presentar en els terminis establerts, els 
comunicats, formularis i altres documents que el Consorci de les Vies Verdes de 
Girona pugui establir de forma normalitzada.  

- Qualsevol altres que es derivin de l’incompliment de les prescripcions dels Plecs 
tècnics del projecte, i suposin greu pertorbació en l’execució de l’obra o pels 
interessos generals. 

Són infraccions lleus: 
- Qualsevol acció i/o omissió que no estigui previstes es derivi de l’incompliment 

de les prescripcions dels Plecs, i no suposi greu pertorbació en l’execució dels 
treballs de l’obra o per els interessos generals. 

- Aquelles accions i/o omissions que no estigui previstes com a faltes greus o 
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molt greus relacionades amb l’execució dels treballs de l’obra. 
 

3. Ateses les especials característiques que concorren en la correcta execució del 
contracte i que consten en el projecte tècnic, les infraccions seran sancionades 
amb multes en la forma i quantia següents: 
Infraccions molt greus: 
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes per import d’un 15 al 20 
per 10.000 del preu anual de l’adjudicació. 
La reiteració de faltes molts greus comportarà la resolució del contracte. 
Infraccions greus: 
Les Infraccions greus seran sancionades amb multes per import d’un 5 al 15 per 
10.000 del preu anual de l’adjudicació. 
Infraccions lleus:  
Les infraccions lleus seran sancionades amb multes per import d’1 al 5 per 10.000 
del preu anual de l’adjudicació. 

 
4. Mesures complementàries  

Si el Consorci de les Vies Verdes de Girona hagués concedit un termini per al 
restabliment de la situació anterior a la infracció, o perquè deixi de cometre-la, i el 
contractista incomplís aquestes obligacions o ignorés l’esmentat termini, les multes 
s’entendran imposades de nou pel transcurs d’aquell període i així successivament. 
La falta s’entendrà reiterada tantes vegades com terminis transcorrin.  
 

5. L’aplicació de sancions no exclou la indemnització de danys i perjudicis que pugui 
tenir dret el Consorci de les Vies Verdes de Girona originats per l’incompliment del 
contractista. 

 
 
XXII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 223 a 225 del TRLCSP. 
 
 
XXIII. RÈGIM JURÍDIC 
 
El contracte es regirà pel plec de clàusules, per les prescripcions tècniques i a més: 
a) Pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
b)  El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat per Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i reglaments dictats en posterioritat. 
c) El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, Reglament parcial de desplegament de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic. 
d) La Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
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e) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, segons l’ordre de prelació que sigui aplicable. 
f) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 
g) Les normes del dret privat. 
 
 
 
 
MODEL SOBRE NÚM. 1 
 
"Proposició per prendre part a la licitació convocada per adjudicar el contracte d’obra del 
projecte titulat “Pas inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb 
l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot”: 
-------------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, expedit a --------
--------, amb data ---------, en nom propi (o en representació de ----------------- com ho 
acredito per---------------------), assabentat de la convocatòria de licitació, prenc part en la 
licitació i em comprometo a realitzar les prestacions del contracte d’obra del projecte 

titulat “Pas inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic 

traçat de la via del tren de Girona a Olot”, pel preu que figura en la proposició inclosa en 
el sobre núm. 2. Així mateix, consta en el sobre núm. 2 el preu corresponent a l’execució 
de la millora única de l’Annex núm. 1. 
Adjunto a aquesta proposició tota la documentació requerida en el punt 2.1. de la 
clàusula XII d’aquest Plec. 
 

(Lloc, data i firma del licitador). 
 

 
 
 

MODEL SOBRE NÚM. 2 
 
"Proposició per prendre part a la licitació convocada per adjudicar el contracte d’obra 
del projecte titulat “Pas inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en 
l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot”: 
----------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, expedit a -----------
-----, amb data ------, en nom propi (o en representació de ----------------- com ho acredito 
per---------------------), assabentat de la convocatòria de licitació, prenc part en la licitació i 
em comprometo a realitzar les prestacions del contracte d’obra del projecte titulat “Pas 
inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la 
via del tren de Girona a Olot”, per un preu de ____________ € (en lletres 
_______________ euros), IVA no inclòs, de conformitat amb el plec de clàusules i les 
condicions tècniques que consten en el projecte. 
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Millora ofertada única a l’Annex núm. 1, per un preu de _________ € (en lletres 
_______________ euros), IVA no inclòs.  
 
 
Així mateix, com a licitador declaro sota la meva responsabilitat que compleixo totes i 
cadascuna de les condicions per a contractar i que no estic inclòs en cap de les 
prohibicions que es conté en l'article 60 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en tota 
la seva extensió que el referit article preveu.” 

(Lloc, data i firma del licitador). 
 

 
 
Girona, 28 de març de 2014 
 
El president 
 
 
 
 
Miquel Calm i Puig 
 


