Acta 1/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS, CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 19 DE MAIG DE 2010
A Sant Sadurní d’Anoia, a les vuit del vespre del dia dinou de maig de dos mil deu, es reuneixen a la Sala de
Professors de l’Escola Intermunicipal del Penedès, a la plaça Santiago Rusiñol, sense número, els membres
que s’indiquen del Ple de la Mancomunitat de l'Alt Penedès, a l’objecte de celebrar sessió ordinària de
l’esmentat òrgan, convocada en temps i forma per aquest dia a dos quarts de vuit del vespre.
Se celebra l’acte sota la Presidència del senyor Joan Amat i Solé, President de la Mancomunitat, assistit del
Secretari de l’entitat, el senyor Pedro Vizuete i Mendoza.
Els membres que assisteixen són els següents:
VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT SADURNÍ D´ANOIA

JOAN AMAT SOLÉ(A)
JOAN MORENO VERA
ISIDORO RANDO FELIPE

SI
SI
SI
PUIGDALBER

LLUÍS MONTCADA RAMOS
PERE FERRER ROS(A)

NO
SI
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL(A)
CARLES ROVIRA FERRER
JORDI ROMEU CAROL

NO
SI
NO
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

GUILLERMO NADAL GALLARDO(A)

NO
GELIDA

LLUÍS VALLS COMAS(A)
M. JOSEFA HUERTAS FUSTER
MIREYA FERNÁNDEZ CHIMENO

NO
NO
NO
SUBIRATS

ANTONI SOLER VENDRELL(A)
MONTSE GARCÍA PÁJARO
PERE OLIVELLA MASSANA

SI
SI
NO
TORRELAVIT

RAMON RIERA BRUCH(A)
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
JORDI VALLVERDÚ GARRIGA

SI
NO
NO
EL PLA DEL PENEDÈS

ALFRED MARTÍNEZ ALONSO(A)
DOLORS CHACÓN MOLINA
JOSEP COLOMÉ BORRÓS

NO
NO
NO
SANT LLORENÇ D´HORTONS

MARIA DOLORS ARGUIJO GALA
ÀLEX JOVER FONTAINÉ(A)
AGUSTÍ SOLER GARCIA

NO
NO
NO
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VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
LA GRANADA

JOAN COLS CANALS
JOAN INIESTA ZARZA (A)
FRANCISCO JAVIER CARRIÓN POLVILLO

SI
NO (excusat)
SI

Havent quòrum suficient per la vàlida constitució de l’òrgan, la Presidència declara obert l’acte, procedint
seguidament a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos a l’Ordre del Dia pel torn següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE 16/12/2009.
DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2009.
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 1/2010 DEL VIGENT PRESSSUPOST.
APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES ESTIU 2010
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES ESTIU 2010 I DELS PLECS
DE CONCICIONS PARTICULARS.
MOCIONS D'URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES

1,- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÒ ANTERIOR DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2009.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 1/2009 orresponent a la celebrada,
amb el caràcter d’ordinària, el passat dia 16 de desembre de 2009, i el President pregunta si algun dels vocals
presents vol formular observacions al contingut de l’esborrany de l’acta esmentada, i com que no es produeix
cap, declara aprovada per unanimitat l'esborrany de l'acta esmentada.
2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2009.
“RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 2/2010
Sant Sadurní d'Anoia, dos de març de 2010.
Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat local corresponent a l'exercici de 2009,
confeccionada en temps i forma, en el sí de la Intervenció de Fons segons els preceptes continguts dels
articles 192 i concordants del Text Refós de la Llei reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 89 i següent del Real Decret 500 /1990, de 20 d'abril. pel qual
s'aprova el Reglament Pressupostari; així com i les Regles 335 a 354 de la Instrucció de Comptabilitat per
l'Administració Local (per municipis amb una població superior a 5.000 habitant) aprovat per ordre de
17/7/1990.
Atès l'informe favorable emès per l’interventor de fons de la Corporació en compliment del que disposa en
l'article 172.2 L.R.H.L., i l'article 90.1 del Real Decret 500/1990.
De conformitat amb el que es disposa en els esmentats articles, aquesta Presidència,
DISPOSA
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del pressupost d’aquesta Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès,
corresponent a l'exercici de 2009, de conformitat amb les magnitud següents:
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2009
CONCEPTES

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
OBLIGACION

AJUSTO

RESULTAT
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S
RECONEGUD
ES NETES
4.050.523,32

RECONEGU
TS NETS
a. Operacions corrents

4.650.641,44

b. Altres operacions no financeres
1.Total operacions no financeres (a+b)

PRESSUPOST
ARI

S

600.118,12

39.177,01

-39.177,01

4.650.641,44

4.089.700,33

560.941,11

4.079,71

-4,097,71

4.650.641,44

4.093.780,04

556.861,40

2.Actius financers
3.Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

AJUSTOS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses
generals
5.Desviacions de finançament negatives de l’exercici

0,00

6.Desviacions de finançament positives de l’exercici

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

556.861,40

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2009
COMPONENTS

IMPORTS
ANY

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament

IMPORTS
ANY ANTERIOR

340.419,29
702,232,86

147.242,17
368.356,69

+ del Pressupost corrent

671.690,97

337.145,83

+ del Pressupost tancat

30.496,94

30.496,94

44,95

713,92

+ d’operacions no pressupostàries
- d’operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat

232.180,72
37.787,79

261.988,83
60.298,92

24.987,65

8.349,04

+ d’operacions no pressupostàries

221.915,78

213.094,73

- d’operacions no pressupostàries

52.510,50

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
V.- Romanent de tresoreria per a despeses generals

19.753,86
810.471,43

253.610,03

6.155,58

6.099,39

804.315,85

247.510,64

Utilitzat
Pendent
d’utilitzar

247.510,64

SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera sessió que se celebri.
TERCER.- Traslladar el present decret a la Direcció General de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques de la delegació d'Hisenda a
Barcelona.”
La Presidència declara que els membres de la Corporació presents a la sessió resten assabentats.
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008.
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Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2008 van ser sotmesos a informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 16 de desembre de 2009. Exposat
el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona número 307, de data 24 de
desembre de 2009, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Ple de la
Mancomunitat de Municipis de Alt Penedès, per unanimitat dels vocals presents adopta el següent acord:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2008, integrats pels
següents estats bàsics:
Estats i comptes anuals:
1.
Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 2.692.759,00 euros, un passiu de 2.692.759,00
euros i un resultat corrents de l’exercici amb un desestalvi de 42.151,37 euros.
2.
Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un desestalvi de 42.151,37 euros.
3.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de 4.156.556,74 euros,
unes obligacions reconegudes netes de 4.108.223,61 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 232.532,73
euros.
4.
Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos tancats:
en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 30.496,94 euros i unes obligacions pendents de
pagar de 1.940,80 euros.
5.
Fons líquids de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 147.242,17 euros.
Annex als estats i comptes anuals:
1.
Balanç de comprovació (sumes i saldos): en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de
57.033.955,52 euros i un total en l’haver de 57.033.955,52 euros.
2.
Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits pressupostaris
per un import total de 184.199,60 euros.
3.
Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a despeses
generals de 247.510,64 euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament finalista de 0,00
euros.
4.
Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna un saldo de
creditors de 213,094,73 euros i de deutors de 23.574,74 euros.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i comptes
anuals i pels annexos següents:
1.
Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de .4.041.943,50 euros
i un total de despeses de 4.041.943,50 euros.
2.
Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment aprovats: en
tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 184.199,60 euros.
3.
Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: en tancar
l’exercici dóna un total de baixes de drets de 0,00 euros i un total de baixes d’obligacions de 0,00 euros.
4.
Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en el cas de
discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici donen una existència final de 147.242,17 euros.
5.
Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de deutors de 367.642,77
euros i un total de creditors de 90.821,41 euros.
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Tercer: Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2008,
a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la part
expositiva.
4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 1/2010 DEL VIGENT PRESSSUPOST.
Vist l’expedient de modificació de crèdits número 1/2010 del vigent Pressupost d’aquesta Mancomunitat,
tramitat amb l’objecte de satisfer les despeses corrent i d’inversió que es relacionen, amb l’objecte de finançar
les inversions previstes pel 2010, i amb càrrec al romanent disponible.
Vistos els informes emesos pel secretari-interventor tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de
necessitat i urgència, plenament justificades, estant ajustat als preceptes legals vigents.
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vocals presents, adopta el següent acord:
Primer: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 1/2010, amb càrrec al romanent de
crèdit disponible, en el següent resum:
Pro.

Eco.

322 162,05
322
322
934
322
322
322
322
920
322

226,09
481,01
311.00
625,02
622.00
622,01
62601
626,01
625,01

Crèdits
inicials

Modificació

Crèdits
definitius

12.500,00
Activitats culturals i esportives
1.400,00
A famílies. Ajudes individualitzadesdesplaçaments
1.500,00
Despeses formalització operacions financeres
2.000,00
Rènting multicopista
0,00
Obres estiu 2010 – Ampliació aules
0,00
Honoraris projecte i direcció d'obres
0,00
Inversions material informàtic
0,00
Inversions material informàtic
0,00
Inversions mobiliari
0,00
TOTALS 17.400,00

150,00
9.500,00
1.000,00
2.600,00
3.400,00
354.000,00
18.000,00
15.000,00
1.500,00
10.000,00
415.150,00

12.650,00
10.900,00
2.500,00
4.600,00
3.400,00
354.000,00
18.000,00
15.000,00
1.500,00
10.000,00
432.550,00

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Assegurances. Personal

Finançament
Romanent a 31/12/2009
Utilitzat a la MC 1/2010
Nou Romanent disponible

804.315,85
415.150,00
389.165,85

Segon: Determinar que a l’expedient s’ha de donar la tramitació que es determina a l’article 158.2 de la llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, considerant-se aquest acord definitiu pel cas de
no presentació de reclamacions durant el termini d’exposició pública.
5.- APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES ESTIU 2010
Atès el Projecte bàsic i d'execució d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del Penedès, primera fase, a
Sant Sadurní d'Anoia, redactat per l'arquitecte Jordi Armengol Almirall, amb un pressupost de dos-cents
noranta-sis mil quatre-cents vuit euros (296.408 €), IVA exclòs.
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Atès el que disposen els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Per tot això, el Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:
Primer. - Aprovar inicialment Projecte bàsic i d'execució d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del
Penedès, primera fase, a Sant Sadurní d'Anoia, redactat per l'arquitecte Jordi Armengol Almirall, amb un
pressupost de dos-cents noranta-sis mil quatre-cents vuit euros (296.408 €), IVA exclòs, i un IVA suportat, al
16 %, per import de quaranta-set mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims (47.425,28 €),
sense perjudicis de canvis del tipus impositius que es puguin produir durant la vigència del contracte,
aplicant-se en aquest cas el tipus que correspongui.
Segon. - Aprovar, conforme al previst a l’art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment
per a l’aprovació del Projecte bàsic i d'execució d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del Penedès,
primera fase, a Sant Sadurní d'Anoia. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis
establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del projecte
es redueix a quinze dies.
Tercer. - Sotmetre a informació pública el projecte per espai de quinze dies hàbils des de la seva publicació
al BOPB, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant edicte en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la
Mancomunitat i en els taulers dels Municipis que s'integren a la mateixa . Transcorregut el termini
d'informació pública sense que s'hagin presentat al·legacions l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu
sense necessitat d'adoptar un nou acord.
6.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES ESTIU 2010 I DELS PLECS
DE CONCICIONS PARTICULARS.
Aprovar inicialment Projecte bàsic i d'execució d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del Penedès,
primera fase, a Sant Sadurní d'Anoia, redactat per l'arquitecte Jordi Armengol Almirall, amb un pressupost
de dos-cents noranta-sis mil quatre-cents vuit euros (296.408 €), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar
serà del 16 % i ascendeix a la quantitat de quaranta-set mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-vuit
cèntims (47.425,28 €), sense perjudicis de canvis del tipus impositius que es puguin produir durant la
vigència del contracte, aplicant-se en aquest cas el tipus que correspongui.
El projecte va ésser aprovat inicialment pel Ple de la Mancomunitat en aquesta mateixa sessió.
Atès que és necessari aprovar el plec de condicions administratives particulars per procedir a la contractació
d'aquesta obra.
De conformitat amb el que disposa l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic,
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat a l'efecte.
El ple de la Mancomunitat, per unanimitat, adopta els següents acords:
Primer: Aprovar l'expedient de contractació de les obres per dur a terme elAprovar inicialment Projecte
bàsic i d'execució d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del Penedès, primera fase, a Sant Sadurní
d'Anoia, redactat per l'arquitecte Jordi Armengol Almirall, amb un pressupost de dos-cents noranta-sis mil
quatre-cents vuit euros (296.408 €), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar serà del 16 % i ascendeix a la
quantitat de quaranta-set mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims (47.425,28 €), sense
perjudicis de canvis del tipus impositius que es puguin produir durant la vigència del contracte, aplicant-se
en aquest cas el tipus que correspongui.
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Segon: Determinar que l'adjudicació es realitzarà mitjançant procediment obert, amb caràcter d'urgència,
de conformitat amb allò que estableix l'article 140 i següents i l'article 96 de la Llei 30/2007 de Contractes
del Sector Públic.
Tercer: Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida
Mancomunitat del 2010.

322,622,01 del Pressupost de la

Quart: Determinar que la durada del contracte serà de 3 mesos a comptar des de la signatura del contracte.
Cinquè: Aprovar el plec de condicions administratives particulars que regiran el contracte, conforme figuren
redactats en l'annex d'aquest acord.
Sisè: Publicar l'anunci de licitació al BOPB.
ANNEX
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC
I D'EXECUCIÓ D'AMPLIACIÓ D'AULES A L'ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS, PRIMERA FASE DE SANT SADURNÍ
D’ANOIA PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA
1)DADES GENÈRIQUES:
1.1) Definició de l'objecte del contracte.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.
1.3) Pressupost de licitació.
1.4) Valor estimat.
1.5) Partides pressupostàries.
1.6) Termini d’execució.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions.
1.10) Condicions mínimes i medis d'acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica.
1.11) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació .
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions.
1.13) Ampliació del termini per a l’adjudicació provisional mitjançant més d’un criteri de valoració.
1.14) Variants.
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades.
1.16) Aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació
1.17) Garantia provisional
1.18) Garantia definitiva
1.19) Drets i obligacions de les parts.
1.20) Condicions especials d’execució.
1.21) Modificació del contracte.
1.22) Règim de pagament.
1.23) Revisió de preus.
1.24) Causes de resolució.
1.25) Penalitzacions.
1.26) Termini de recepció de les prestacions del contracte.
1.27) Termini de garantia del contracte.
1.28) Cessió
1.29) Subcontractació.
1.30) Confidencialitat de la informació.
1.31) Règim jurídic de la contractació.
1.32) Domicili a efectes de notificacions.
1.33) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva per l’adjudicatari provisional.
1.34) Presentació de documentació acreditativa de la personalitat de l’empresari i de la seva capacitat d’obrar.
1.35) Formalització del contracte.
1.36) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i mediambientals del contractista.
1.37) Assegurances.
2)DADES ESPECÍFIQUES:
2.1) Lloc de prestació dels treballs
2.2) Programa de treball.
2.3) Acomptes, aplec de materials i d’equips de maquinària adscrites a les obres.
2.4) Protecció de dades de caràcter personal.
2.5) Responsable del contracte.
2.6) Fiscalització i aprovació de la despesa en el supòsit de presentació del projecte per l’empresari
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2.7) Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte
2.8) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
2.9) Pla de seguretat i salut
2.10) Acta de comprovació de replanteig
2.11) Inici d’obres
2.12) Legalització de les instal·lacions
2.13) Gestió dels residus
2.14)
Senyalització de les obres

2.15)
DADES GENÈRIQUES:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació promoguda per la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, amb seu a Sant Sadurní
d’Anoia consistent en la contractació de les obres Projecte bàsic i d'execució d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del Penedès,
primera fase, redactat per l'arquitecte Jordi Armengol Almirall
El Codi CPV que correspon és 45214200-2
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris
d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de dos-cents noranta-sis mil quatre-cents vuit euros, IVA
exclòs (296.408€).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant 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 la clàusula 26 del Plec de Clàusules Administratives Generals aplicable (en endavant
PCAG).
L’IVA que correspon aplicar serà del 16 % i ascendeix a la quantitat de quaranta-set mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-vuit
cèntims (47.425,28 €), sense perjudicis de canvis del tipus impositius que es puguin produir durant la vigència del contracte, aplicant-se
en aquest cas el tipus que correspongui.
El pressupost estimatiu màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de dos-cents noranta-sis mil quatre-cents vuit euros,
IVA exclòs (296.408€).
1.4) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 76 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, és de dos-cents noranta-sis mil quatre-cents vuit euros, IVA exclòs (296.408€).
1.5) Partides pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a la partida 322,622,01 del vigent pressupost de la
Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès.
1.6) Termini d’execució
El contracte tindrà un termini d’execució de tres (3) mesos a comptar des de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació que es tramitarà de forma urgent i no està subjecte a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment
obert i amb més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 134 i 141 a 145 de la Llei de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP). La urgència està acreditada a l'expedient.
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, que haurà d’abonar
l’adjudicatari, serà de 450 euros.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini que s’estableixi en l’anunci corresponent, a la
secretaria de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, Plaça Santiago Rusiñol, s/n (Escola Intermunicipal del Penedès), telèfon
93.891.18.83 i fax 93.891.17.38, abans de les 14 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació haurà
de lliurar abans de 12 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la
seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès el mateix dia de la seva presentació,
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la
data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel
licitador, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en 2 sobres, dins, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en
full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del Projecte bàsic i d'execució d'ampliació d'aules a
l'Escola Intermunicipal del Penedès, primera fase, presentada per ...……......." i haurà de contenir la documentació següent:
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·Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de
contacte i adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax del licitador.
·La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï
en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o
bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, en el seu cas, de la societat o
entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del
contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent
Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò
que disposen els articles 47 i 61 LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre
(endavant, RGLCAP).
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 44 i 61 LCSP.
·Declaració responsable d’acord amb el model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o 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..........), declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són
suficients i vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les
prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 43 a 73 LCSP; i que es troba al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques/està exempt de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
-Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els termes de la clàusula 1.10) del present Plec.
-Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els termes de la clàusula 1.10) del present Plec i/o de l’habilitació
empresarial o professional que sigui exigible, si escau, en els termes de l’article 43.2 de la LCSP.
-Certificat de la classificació i declaració responsable de vigència, si escau.
-Certificat de la inscripció en el Registre d’empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa,
d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.
-Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que disposa de recursos humans, en el seu nivell
directiu i productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva
adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
-Declaració responsable de vigència de les circumstàncies que donaren lloc a la declaració, per part de l’Administració Tributària,
d’exempció d’IVA, si escau.
-Declaració responsable de reunir algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació en la puntuació de les ofertes, especificats en
la clàusula 1.12) d’aquests plecs, si escau.
-Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.
-Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d’acord amb allò que disposa la clàusula 1.17) del present Plec, si
escau.
-En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquesta
circumstància en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.
-En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest
extrem amb indicació dels noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona i/o de la Generalitat de Catalunya,
restaran eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la garantia provisional i de la solvència financera i econòmica i
professional o tècnica específica, si s’escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció, la
vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència
d’inscripció no han experimentat cap variació.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica acreditativa dels criteris avaluables de forma automàtica per
a la contractació del Projecte bàsic i d'execució d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del Penedès, primera fase,
presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent:
·Relació numerada de la documentació inclosa.
-La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació de l’empresa .............., CIF
núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a Projecte bàsic i d'execució d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del Penedès, primera fase, es
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Projecte i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
·Documentació tècnica que acrediti els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la
clàusula 1.11) del present Plec.
1.10) Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica
La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els mitjans d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen:
En ser el pressupost inferior a 350.000 euros, IVA exclòs, la solvència serà:
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·Solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar un o més criteris dels següents:
-Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals.
-Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a
presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.
-Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del
contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura en que se disposi de les referències de dit volum de negocis.
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i
financera mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació.
·Solvència professional o tècnica:
El licitador haurà d’acreditar un o més criteris dels següents:
-Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys, avalada per certificats de bona execució per a les obres més
importants; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les
regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
-Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en l’empresa, dels què aquesta disposi per a la
execució de les obres, especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.
-Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de les
obres.
-En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari podrà aplicar en l’execució del contracte.
-Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres últims anys,
acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
-Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l’execució de les obres, a la qual s’adjuntarà la
documentació acreditativa pertinent.
-A més, el licitador, i d’acord amb l’article 53.2 LCSP, haurà de presentar el compromís d’adscriure els mitjans personals i materials que
indicarà mitjançant relació.
1.11) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
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:
-Criteris avaluables de forma automàtica:
- Preu ofertat fins a 70 punts
S’evaluarà mitjançant la formula següent: P= (L-O) x 70/(L-B)
On: P= puntuació
L= pressupost de licitació
O= oferta del licitador
B= oferta més baixa de les considerades
-Altres criteris tècnics:
-Reducció del termini d’execució, raonadament justificat. Fins a 10 punts.
-Assistència tècnica (disposició d’assistència tècnica de professionals com topògrafs, enginyers o arquitectes). Fins a 5
punts.
-Criteris de qualitat, millores tècniques, estètiques o funcionals. Fins a 15 punts:
- Millora ambiental de material de l'obra (1 punt). Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la
major repercussió en el volum d’obra en m3 (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva
proporció respecte la proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P
- Millora en la gestió de residus (1 punt). A efectes de seguiment per la part promotora, es definiran les operacions de destriament i
recollida selectiva dels residus a l’obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001 reguladors dels enderrocs i altres residus de la
construcció en contenidors o espais reservats per les següents fraccions de residus:
.. Petris, obra de fàbrica i formigó
.. Metalls
.. Fustes
.. Plàstics
.. Vidre
.. Potencialment perillosos
.. Altres no perillosos
Els residus es lliuraran en instal·lacions de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció
(decret 161/2001). Per acreditar l’anterior, es presentaran els justificants de recepció de residus.
- Ampliació del termini de garantia (5 punts). Es valorarà un (1) punt per any d’ampliació del termini de garantia, fins un màxim de cinc
(5) anys.
- Millora del material d'execució de l'obra (3 punts). Es valorarà en relació a les partides i les millores admeses per a cada partida,
assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la proporció màxima de millora de la
qualitat en els materials
en relació al pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció
respecte la proposta major.
XMAX = P
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PXi = (Xi / XMAX) x P
- Millores en la informació i comunicació de les obres (5 punts). Es valorarà que el licitador proposi la dedicació un percentatge en
relació al pressupost de licitació de l’obra, que esdevindrà una aportació dinerària suplementària per dedicar a accions de comunicació
que contribueixin a fer conèixer la repercussió que suposaran les obres en el foment de la qualitat de vida, així com en la consecució
d’un sistema local fort i estructurat i equilibri territorial.
Aquest percentatge no forma part del cost del contracte sinó que és un cost que aporta l’adjudicatari. Serà la Mancomunitat
de Municipis de l'Alt Penedès qui decideixi amb quins materials o actes inverteix aquesta millora.
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi el percentatge més alt de dedicació a millores
en la informació i la comunicació de les obres (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva
proporció respecte la proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P
No es valorarà cap percentatge que no superi l’u per cent (1 %) del pressupost de licitació de l’obra.
L’ens podrà disposar de la quantia, un cop signat el contracte d’adjudicació de l’obra.
En tot cas, la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre,
les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 135.1 LCSP.
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius
d’adjudicació serà:
El previst al Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona.
Els criteris de preferència són els establerts a la DA 6a LCSP i al PG, referits, bàsicament, a condicions socials dels licitadors.
1.13) Ampliació del termini per a l’adjudicació provisional amb més d’un criteri de valoració
En tractar-se d’un procediment amb més d’un criteri de valoració, l’adjudicació provisional es realitzarà dins el termini de 2 mesos a
comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o
desproporcionada, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada.
1.16) Aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació
Sense contingut
1.17) Garantia provisional
Per prendre part en aquesta licitació, s’haurà de constituir una garantia provisional del 3 % per un import de vuit mil vuit-cents norantados euros amb vint-i-quatre cèntims (8.892,24 €).
La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament després de l’adjudicació definitiva del contracte.
1.18) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.
1.19) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que
resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable.
1.20) Condicions especials d’execució
Al tractar-se d'obres a realitzar en un recinte escolar, l'adjudicatari estarà obligat a respectar, en tot cas, les indicacions de la Direcció
de l'Escola Intermunicipal del Penedès, per evitar l'entorpiment del normal desenvolupament de la vida escolar, i per aconseguir això
l'adjudicatari realitzarà les obres durant el període de les vacances escolars d'estiu.
1.21) Modificació del contracte
El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes; tot justificant-ho en l’expedient.
1.22) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes de pagament, el qual es realitzarà dins del
termini de 60 dies des de l’entrada de la factura al Registre d'entrada de documentes de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt
Penedès.
1.23) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
1.24) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 206 i 220 de la LCSP, les següents:
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-El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a
l’article 49 de la LCSP o als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt
Penedès puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
-L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.
-La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins del termini establert en la clàusula 2.9)
d’aquest Plec; així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableix la mateixa clàusula.
1.25) Penalitzacions
Cas que la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
penalitzacions següents:
- per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
- una penalització diària en la proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu del contracte.
- pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o per
l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 10 % sobre el
pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.
1.26) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’1 mes a comptar des del lliurament o la realització de l’objecte
del contracte.
1.27) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada, excepte
supòsits especial, de conformitat amb l’establert en l’article 218.3 LCSP.
1.28) Cessió
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa
de la Mancomunitat de l'Alt Penedès, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 209 de la LCSP.
1.29) Subcontractació
L’adjudicatari solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 60% de l’import d’adjudicació, mitjançant
comunicació prèvia i per escrit a la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els
requisits assenyalats a l’article 210 de la LCSP.
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.
1.30) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 124.2 de la LCSP, l’adjudicatari 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’art. 124.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada
per aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.
1.31) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel projecte tècnic, pel Plec
de Clàusules Administratives Generals de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic i la seva normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.
1.32) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el
domicili del contractista per tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà
el que figuri en el contracte corresponent.
1.33) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva per l’adjudicatari provisional
L’adjudicatari provisional, amb anterioritat a l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional, haurà de constituir la garantia definitiva i
presentar, els documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació contractual i en la seva oferta i, en
particular, els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
i l’Impost sobre Activitats Econòmiques, si escau, sempre que els dits documents no constin actualitzats al Registre de Licitadors de la
Diputació de Barcelona i/o de la Generalitat de Catalunya.
Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats de l’adjudicatari provisional –llevat que
estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona i/o de la Generalitat de Catalunya- sigui validada per l’Assessoria
Jurídica de la Secretaria de la Diputació de Barcelona.
1.34) Presentació de documentació acreditativa de la personalitat i la capacitat d’obrar de l’empresari
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Sense contingut.
1.35) Formalització del contracte
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del
següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva.
De conformitat amb allò que es preveu a l’article 206 de la LCSP, la no formalització del contracte en el termini establert, per causa
imputable al contractista, en serà causa de resolució.
1.36) 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, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de dades personals
i en matèria mediambiental.
1.37) Assegurances
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000.- euros.
2) DADES ESPECÍFIQUES:
2.1) Lloc de prestació dels treballs
l lloc fixat per a la prestació dels treballs objecte del contracte és a l'Escola Intermunicipal del Penedès, a la plaça Santiago Rusiñol,
sense número, de Sant Sadurní d’Anoia.
2.2) Programa de treball
L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treball, d’acord amb les previsions establertes en el Plec General, en el qual
s’indicaran els terminis i condicions de l’execució de les obres.
2.3) Acomptes, aplec de materials i d’equips de maquinària adscrits a les obres
Sense contingut.
2.4) Protecció de dades de caràcter personal
L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD
1720/2007, de 21 de desembre.
En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal
sense autorització expressa de l'òrgan competent de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès. En el cas que el personal vinculat
a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l'activitat o servei prestat.
2.5) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 LCSP, al senyor Jordi Nin Gimenez, personal laboral de
la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès.
2.6) Fiscalització i aprovació de la despesa en el supòsit de presentació del projecte per l’empresari
Sense contingut.
2.7) Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte
El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu la clàusula 59 del Plec General, haurà de tenir la capacitat
tècnica necessària.
2.8) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin
pertinents i les despeses que s’origini, seran a càrrec del contractista fins el límit de l’u i mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de
licitació. Les despeses que sobrepassin aquesta quantia s’atribuiran d’acord amb allò que preveu la clàusula 67 del Plec General.
2.9) Pla de seguretat i salut
L’adjudicatari 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 l’adjudicatari del present contracte 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 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 i de la Diputació de Barcelona.
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El contractista haurà de presentar 3 exemplars, en el moment de la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball
haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic responsable del Servei/Oficina promotor de les
obres, i elevat pel Cap de servei/oficina 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 del servei promotor, es requerirà al contractista,
perquè en un nou termini de 15 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.
2.10) Acta de comprovació de replanteig
Dins un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, es procedirà en presència del contractista a
efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de
l’obra.
2.11) Inici d’obres
Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el Treball, el contractista i la Mancomunitat de
Municipis de l'Alt Penedès signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de l’endemà
d’aquesta notificació.
2.12) Legalització de les instal·lacions
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà
obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la
redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les
despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran
obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de
l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
2.13) Gestió dels residus
Així mateix, l’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la
gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, en el
seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció.
2.14) Senyalització de les obres
El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les normes fixades per la Mancomunitat de
Municipis de l'Alt Penedès.

7.- MOCIONS D'URGÈNCIA
No hi hagué.
8.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la Presidència, no es va fer ús per cap dels assistents.
TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a dos quarts de nou del vespre.
De tot això, s’estén la present acta, del contingut de la qual, com a Secretari, dono fe en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.
VIST-I-PLAU
EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,
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