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EXPEDIENT:  FUSS 42-2017 

 

 

1     Entitat adjudicadora          

a) Organisme: Fundació Privada Serveis Socials del Montsià  

b) CIF: G-43908599 

c) Òrgan de contractació: Patronat 

d) Centre destinatari: Residència d’Avis d’Amposta 

e) Responsable del contracte: Director de Serveis i Recursos 

f) Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Direcció econòmica 

g)  Número d’expedient: FUSS 42-2017 

 

 

2    Objecte del contracte          

a) Descripció de l’objecte: Execució de les obres d’adequació i el subministrament d’equipament 

de la cuina de la Residència d’Avis Amposta. 

b) CPV: 45215100-8 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb la salut // 45215221-2 

Treballs de construcció de centres de dia 

c) CPA: 43.39 Altres treballs d’acabament d’edificis  

d) Divisió per lots: SI  X NO  

e) Número de lots: 2 lots 

Lot 1: Execució de les obres d’adequació de la cuina de la Residència d’Avis d’Amposta 

Lot 2: Subministrament d’equipament de la cuina de la Residència d’Avis d’Amposta 

f) Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer: SI 

g) Les propostes poden superar l’import màxim del lot: NO 

h) Els licitadors podran ser adjudicataris de més d’un lot: SI 

 

 

3     Pressupost del contracte          

a) Valor estimat del contracte: 749.829,38 euros IVA no inclòs (844.293,55 euros IVA inclòs) 

b) Import licitació:  

Lot 1:  465.196,18 euros IVA no inclòs (562.887,38 euros IVA inclòs) 

Lot 2: 284.633,20 euros IVA no inclòs (344.406,17 euros IVA inclòs) 

 

LOTS PEN BI+DG (%) 
Pressupost de 

licitació 
IVA (%) TOTAL 

LOT 1: OBRA CIVIL I 

INSTAL·LACIONS 
390.921,16 € 19% 465.196,18 € 21% 562.887,38 € 

LOT 2: 

SUBMINISTRAMENT 

EQUIPAMENT 

284.633,20 € 0 284.633,20 € 21% 344.406.17 € 

 

c)  Import possibles pròrrogues: N/A 

d)  Import modificacions:  

Lot 1: 46.519,62 euros IVA no inclòs 

Lot 2: 28.463,32 euros IVA no inclòs 

e) Partida IVA:   21% o el vigent segons la legislació 

f) Anualitats: 2018 

g) Aplicació pressupostària: 40CUI 
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4     Règim de modificació del contracte        

Es preveu la modificació del contracte, d’acord amb les condicions, abast i límits següents: 

 

Aquest contracte es podrà modificar fins un màxim del 10 % sobre el pressupost, en els casos 

següents:  

 

 D’acord amb el que disposa la disposició final tretzena de la Llei 8/2013 de 26 de juny de 

rehabilitació, generació i renovació urbanes, que afegeix una disposició addicional trenta-

quatrena al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquest contracte es podrà 

modificar en el percentatge anteriorment indicat en el cas que les necessitats reals de l’òrgan 

de contractació fossin superiors a les estimades inicialment. 

 Es podria modificar el contracte per raó de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària 

que tenen consideració de motiu d’interès públic, d’acord amb la disposició addicional tercera 

de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

 

5     S’accepten variants          

a) Acceptació de variants: SI NO  X 

b) Número màxim de variants: N/A 

 

 

6     S’accepten ofertes conjuntes        

a)    Acceptació d’ofertes conjuntes: SI   X    NO   

 

 

7    Acceptació de mostres 

NO s’accepten mostres a la fase d’adjudicació. (Només quan l’òrgan de contractació ho sol·liciti 

expressament)  

 

 

8    Solvència de les empreses  

a) Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant 

l’aportació dels documents següents: 

 

LOT 1: 

 

- Solvència econòmica i financera:  

 

De conformitat amb el que disposa l’article 75 del TRLCSP, la justificació de la solvència 

econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent: 

 

 Volum global de negocis i, en el seu cas, 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 que es disposi de les referències de l’esmentat volum de 

negocis. La mitjana del volum anual haurà de ser com a mínim igual o superior al 

pressupost de la licitació. 
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En cas que els licitador sigui una persona jurídica, aportarà els Comptes Anuals i 

l’Informe de Gestió del darrer exercici i el corresponent Informe d’Auditoria, dipositats 

en el corresponent Registre Mercantil. Tractant-se d’empreses estrangeres aportaran la 

documentació anàloga requerida per la legislació del seu Estat. En el cas d’empresaris 

no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran aportar com a mitjà 

alternativa d’acreditació els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

 

Si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referències sol·licitades, podrà 

acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altra 

documentació considerada com a suficient per l’Administració. 

 

- Solvència tècnica: 

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del TRLCSP, la justificació de la solvència tècnica 

de l’empresari s’acreditarà acumuladament pels mitjans següents: 

 

 Llistat d'obres corresponents al mateix grup o subgrup d’aplicació al que correspon el 

contracte, executades durant els últims 10 anys, avalats per certificats de bona 

execució de les obres més importants (mínim 5 certificats de bona execució). Aquests 

certificats hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 

precisaran si es van dur a terme normalment a bon terme; en el seu cas, els esmentats 

certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per la autoritat 

competent. 

 

 Declaració indicant els tècnics o l’equip tècnic dels que disposarà per a l’execució de 

les obres, els quals hauran de disposar d’experiència acreditada en obres sanitàries 

hospitalàries durant els darrers cinc (5) anys. Com a mínim, els licitadors hauran 

d’acreditar com a mínim la posada a disposició d’un arquitecte tècnic o enginyer tècnic 

com a cap d’obra i un encarregar d’obra a temps complert durant l’execució de les 

obres mitjançant còpia de les titulacions acadèmiques i/o professionals. 

 

 

Sense perjudici de l’anteriorment previst, serà suficient per acreditar la solvència econòmica i 

financera i tècnica l’aportació de la classificació següent: 

 

 Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins 

l’01/01/2020): Grup  C Categoria D  

 

 Classificació concedida amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 773/2015:      

Grup C Categoria 3 

 

 

LOT 2: 

 

- Solvència econòmica i financera:  

 

De conformitat amb el que disposa l’article 75 del TRLCSP, la justificació de la solvència 

econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent: 

 

 Volum global de negocis i, en el seu cas, 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 



 

 

 
QUADRE DE CARACTERISTIQUES ESPECÍFIQUES 

 

 

  IMP-SC-008 4 

l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències de l’esmentat volum de 

negocis. La mitjana del volum anual haurà de ser com a mínim igual o superior al 

pressupost de la licitació. 

 

En cas que els licitador sigui una persona jurídica, aportarà els Comptes Anuals i 

l’Informe de Gestió del darrer exercici i el corresponent Informe d’Auditoria, dipositats 

en el corresponent Registre Mercantil. Tractant-se d’empreses estrangeres aportaran la 

documentació anàloga requerida per la legislació del seu Estat. En el cas d’empresaris 

no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran aportar com a mitjà 

alternativa d’acreditació els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

 

Si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referències sol·licitades, podrà 

acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altra 

documentació considerada com a suficient per l’Administració. 

 

 

- Solvència tècnica: 

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del TRLCSP, la justificació de la solvència tècnica 

de l’empresari s’acreditarà acumuladament pels mitjans següents: 

 

- Relació dels principals serveis subministraments similars als que són objecte de licitació, 

realitzats durant els darrers cinc (5) anys. Els licitadors hauran d’acreditar que l’import acumulat 

en l’any de major execució dels darrers cinc anys dels serveis corresponents al mateix tipus o 

naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del pressupost de 

licitació.   

 

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels serveis realitzats per 

l’interessat en el curs dels darrers cinc anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que 

correspon l’objecte del contracte, especificant l’import, les dates i el destinatari públic o privat. 

En el cas de destinataris públics, els serveis realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat 

expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas  de destinataris privats, els serveis realitzats es 

podran acreditar mitjançant certificats expedits per aquests o, en el seu defecte, mitjançant 

declaració del licitador. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics podran 

ser comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan de contractació. 

 

 

Disposicions d’aplicació als lots 1 i 2:  

 

- La solvència d’empreses estrangeres s’haurà d’acreditar pel següents mitjans: 

 La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat 

Europea s’acreditarà segons s’especifica a l’art. 9 del Reglament de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

 

 La capacitat d’obrar de les restants empreses estrangeres s’acreditarà segons 

determina l’art. 10 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

 

 Les persones físiques o jurídiques pertanyents a Estats no integrats a la Comunitat 

Europea i no signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial 

del Comerç, hauran de presentar, a més a més, un informe de la representació 
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diplomàtica espanyola al seu Estat que acrediti que l’Estat de procedència de l’empresa 

estrangera admet també la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 

l’Administració, de manera substancialment anàloga. 

 

- Empreses inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado:  

 

En el cas que l'empresa estigui inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya O ROLECE, el fet d'aportar la còpia del certificat d'inscripció substituirà els 

documents  requerits en els punts 5, 6 i 7 del sobre de documentació personal. 

 

De conformitat amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, 

de creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de 

Catalunya O ROLECE, les empreses inscrites en aquest Registre no han d'aportar els 

documents i les dades que hi figuren. L'òrgan de contractació consultarà d'ofici, en la 

fase procedimental que correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que 

liciten en el procediment d'adjudicació en curs. Les empreses inscrites estan exemptes 

de lliurar materialment la documentació que acredita: la personalitat jurídica; la 

capacitat d'obrar i la representació; la classificació empresarial; l'alta en l'Impost 

d'activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració 

d'exempció; la declaració segons la qual no es troba en cap de les circumstàncies que 

donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l'article 60 del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic i no s'ha donat de baixa en la matrícula de l'impost 

d'activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent en el 

compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat 

Social; les dades i els documents d'acreditació de la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d'adjudicació que figurin en 

l'esmentat Registre. S’haurà d’aportar declaració responsable conforme les dades del 

Registre són vigents. 

 

- Integració de la solvència amb mitjans externs: 

En compliment del què disposa l’article 63 del TRLCSP, els licitadors poden acreditar la 

solvència exigida basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment 

de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin que, 

per a l’execució del contracte, disposen efectivament d’aquells mitjans. 

 

 

9     Obtenció de documentació         

a) Pàgina web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ (gratuït) 

b) En paper, sol·licitant-la al Servei Agregat de Contractacions Administratives (SACAC): (previ  

pagament de 10,00€ pel Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i 

el present quadre de característiques específiques). 

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya 

Domicili: Avda. Tibidabo, 21 

Localitat i codi postal: Barcelona 08022 

Telèfon: 93 253 18 22 

 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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10     Documentació a presentar        

L’assenyalada al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions 

Tècniques i al present quadre de característiques. 

 

Número de sobres a presentar: 3 sobres. 

 

 

11     Vigència del contracte          

a) Període:  

Lot 1: 3 mesos des de l’aixecament de l’acta de replanteig. 

Lot 2: 1 mes des de la formalització del contracte 

b) Possibilitats de pròrroga: SI     NO X 

c) Termini pròrroga: N/A 

 

 

12     Subrogació del personal 

a) SI        NO X 

 

 

13     Condicions de participació – Requisits per a licitar      

      Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars 

 

 

14   Forma d’adjudicació          

a) Tramitació: Ordinària 

b) Procediment: Obert (procediment no subjecte a regulació harmonitzada, segons Instruccions 

Internes de Contractació) 

c) Forma: Criteris diferents al preu per a determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

 

15   Garanties            

a) Provisional: resta dispensada 

b) Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del total 

adjudicat (IVA no inclòs). 

 

 

16   Termini i lloc de lliurament i/o d’execució         

a) Termini: 2 mesos des de l’aixecament de l’acta de replanteig (lot 1) i 1 mes des de la sol·licitud 

de subministrament efectuada per la FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ 

(lot 2). 

b) Lloc: Residència d’Avis Amposta. C/Sant Cristòfol núm. 278-280, (43870) Amposta. 

 

 

17   Presentació de les ofertes          

a) Període: abans de les 14.00 hores del dia 3 de gener de 2018 

b) Lloc de presentació: 

Entitat:  FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ 

Domicili:  C/ Jacint Verdaguer, 11-13 
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Localitat i codi postal:  43870 AMPOSTA 

Telèfon:  977 70 05 21 

 

18    Publicitat 

Són a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 3.000 € 

 

19   Mesa de Contractació 

- President: Sra. Rosabel Gomez Sanchis, Dra. Residència Avis, o persona en qui delegui. 

- Vocal: Sra. Mireia Pagès, Coordinadora Residència Avis, o persona en qui delegui. 

- Vocal: Sra. Miriam Martí, Responsable Tècnica Residencia Avis, o persona en qui delegui. 

- Vocal: Sra. Anna Puigcerver, Dra. Centre de Dia, o persona en qui delegui. 

- Vocal: Sr. Manel Alves, Cap de Manteniment, o persona en qui delegui. 

- Vocal: Sr. Jordi Caballé, Coordinador Obres Ajuntament d’Amposta, o persona en qui 

delegui. 

- Vocal: Sra. Paula Hors Comadira, Assessora jurídica del Servei Agregat de Contractacions 

Administratives (SACAC) del Consorci de Salut i Social de Catalunya, o persona en qui 

delegui. 

- Secretari: Sr. Edmundo Rius, Dpt. Administració FUSSMONT, o persona en qui delegui. 

 

 

21  Obertura pública de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de 

judici de valor) 

a)   Entitat: Fundació Serveis Socials del Montsià 

b)   Domicili: C/ Jacint Verdaguer, 11-13 

c)   Localitat i codi postal: 43870 - Amposta (Tarragona) 

d)   Data i hora: 22 de gener de 2018 a les 11:00 hores. 

 

 

22 Obertura pública de les ofertes dels sobres C (oferta econòmica i criteris avaluables de forma 

automàtica) 

a)   Entitat: Fundació Serveis Socials del Montsià 

b)   Domicili: C/ Jacint Verdaguer, 11-13  

c)   Localitat i codi postal: 43870 - Amposta (Tarragona) 

d)   Data i hora: Es publicarà al Perfil del Contractant de la FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS 

SOCIALS DEL MONTSIÀ (FUSSM) 

 

 

23  Criteris d’adjudicació 

Es valoraran les ofertes presentades pels licitadors en base als següents criteris de valoració: 
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LOT 1: 

 

A. CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a  80 

punts 

 

 

1. Oferta econòmica, fins 60 punts 

puntuació licitador y = (oferta més barata x 45 / oferta licitador y) 

 

La puntuació s’arrodonirà al segon decimal. 

 

2. Oferta termini execució, fins 15 punts 

puntuació licitador y = (termini execució més reduït x 15 / termini execució licitador y) 

 

La puntuació s’arrodonirà al segon decimal. 

Es consideraran valors anormals o desproporcionats aquells que es situïn un 20% per sota de la 

mitja de les propostes presentades.  

 

 

3. Ampliació del termini de garantia de l’obra, fins 5 punts 

puntuació licitador y = (termini garantia més alt x 5 / termini garantia licitador y) 

 

Seran avaluades les ofertes que superin el termini mínim de garantia previst a l’apartat 25 d’aquest 

quadre de característiques. La puntuació s’arrodonirà al segon decimal. 

 

B. CRITERIS SUBJECTIUS O AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE B), fins 

a 20 punts 

1. Memòria i programa de treball fins 14 punts: 

Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del procés 

constructiu, la justificació de la metodologia indicada per a l’execució dels treballs, la seva 

coherència, el bon coneixement que denoten del projecte i del terreny on serà executada l’obra, la 

coherència de la planificació de l’obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de 

les activitats descrites en la memòria que justifiquin el termini d’execució i els terminis parcials 

previstos. Es valorarà també la minimització de les afeccions a tercers, i la capacitat de resposta 
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front imprevistos per disponibilitat de recursos propis lliures a assignar a l’obra en licitació. La 

puntuació total sortirà de valorar els següents criteris parcials: 

• Memòria descriptiva del procés d’execució (8 punts) 

• Programa de treball (3 punts) 

• Estructura organitzativa de l’equip humà que es destina a l’obra (3 punts) 

 

2. Programa d’actuacions mediambientals, fins 2 punts 

Es valorarà l’organització de l’obra amb criteris mediambientals, la utilització de materials que 

disposin d’una certificació mediambiental, la utilització de materials reciclats o reciclables 

preferentment d’aquells que disposin d’una certificació mediambiental, la redacció d’un Pla de gestió 

dels residus que es generin durant l’execució de l’obra i que, quan això sigui possible, prioritzi la 

valorització del residus generats enfront a la seva disposició al rebuig (abocador o incineració). 

  

 

3. Programa de control de qualitat, fins 2 punts 

Es valorarà més l’oferta que garanteixi un major control de qualitat en l’execució de l’obra, que 

permeti realitzar un pla d’assaig complert millorant, si cal, l’import màxim de l’1% fixat en el Decret 

77/1984. Es considerarà un valor afegit important una adequada relació de certificats, segells i 

homologacions dels productes que s’aportin, així com amb una bona relació dels autocontrols de 

qualitat que proposin realitzar durant l’execució de l’obra, i la presentació dels sistemes i protocols 

interns de gestió de la qualitat. 

 

4. Pla de seguretat i salut, fins 2 punts 

Per la memòria de cada proposta es valorarà el sistema intern de Seguretat Salut que es proposi 

aplicar a l’obra. 
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LOT 2: 

 

A. CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a 70  

punts 

 

 

1. Oferta econòmica, fins 60 punts 

puntuació licitador y = (oferta més barata x 60 / oferta licitador y) 

 

La puntuació s’arrodonirà al segon decimal. 

 

 

2. Oferta termini execució inferior a 1 mes, fins 5 punts 

puntuació licitador y = (termini execució més reduït x 5 / termini execució licitador y) 

 

La puntuació s’arrodonirà al segon decimal.  

Es consideraran valors anormals o desproporcionats aquells que es situïn un 20% per sota de la 

mitja de les propostes presentades.  

 

 

3. Oferta ampliació de garantia del equipament, fins 5 punts 

puntuació licitador y = (termini garantia més alt x 5 / termini garantia licitador y) 

 

La puntuació s’arrodonirà al segon decimal. 

Seran avaluades les ofertes que superin el termini mínim de garantia previst al plec de prescripcions 

tècniques i al quadre de característiques.  

 

 

B. CRITERIS SUBJECTIUS O AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE B), fins 

a 30 punts 

1. Memòria i programa de treball, fins 15 punts 

• Memòria descriptiva del equipament a instal·lar, especificacions tècniques (fins a 5 punts) 

• Eficiència energètica del equipament (fins a 5 punts) 

• Servei postvenda i servei tècnic (fins a 5 punts) 
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2. Millores en l’equipament, fins 15 punts 

Es valoraran aquelles propostes que suposin una millora tecnològica als equipaments del plec, pel 

que fa a eficiència energètica, funcionalitat, capacitat de treball, prestacions i quantitat. 

S’admetran millores respecte els següents grups establerts a l’annex “Pressupost equipament”: 

 

• Extracció (fins a 5 pts) 

• Cocció (fins a 5 pts) 

• Rentat (fins a 5 pts) 

 

 

24  Ofertes amb valors anormals o desproporcionats       

a) SI  X    NO 

b) Són les següents: les previstes a l’apartat 23 d’aquest quadre de característiques i, 

subsidiàriament, les establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

 

25  Termini mínim de garantia         

a) SI X 

b) Termini: 1 any des del Certificat Final d’Obra (Lot 1) i 1 any des de la finalització de la posada 

en marxa de l’equipament. 

 

 

26 Forma de pagament del preu 

Segons l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions 

Tècniques. 

 

27 Revisió de preus  

NO hi ha revisió de preus  

 

 

28 Condicions contractuals essencials 

a)   SI X 

b) Són les que consten a l’apartat 3 de la clàusula trenta-unena del plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 

 

 

29  Sancions i Penalitats 

a) SI X NO 

b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les 

específiques indicades a continuació: 
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S’estableix el següent règim de penalitats per al compliment defectuós de la prestació o 

incompliment dels compromisos o condicions especials d’execució del contracte. 

 

Són incompliments molt greus: 

- La demora en la comprovació del replanteig, d’acord amb l’article 229 TRLCSP. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per causa imputable al contractista. 

- La paralització total i absoluta de l’execució de les obres per causa imputable al contractista. 

- La resistència als requeriments efectuats per FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL 

MONTSIA, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del 

contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt 

greu a l’execució del contracte. 

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de cobrament. 

- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i de cessió 

contractual. 

- La comissió de dues faltes greus en el termini d’un mes. 

 

Són incompliments greus: 

- La resistència als requeriments efectuats per FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL 

MONTSIA, o la seva inobservança, quan no es produeixi un perjudici molt greu. 

- Cadascun dels incompliments del termini d’execució per causa imputable al contractista, en 

els termes contemplats en l’apartat 13.1.2. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no 

produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions 

d’aplicació per a l’execució del contracte. 

- La comissió de deus faltes lleus en el termini d’un mes. 

 

Són incompliments lleus: 

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions 

d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta greu. 
 

 

30  Execució del contracte: Protecció a la infància i a la adolescència 

L’execució del contracte impliqui el contacte habitual amb menors: SI    NO X 

 

 

31   Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil 

a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil:  SI  X Només per al lot 1   

b) Import: 600.000 euros  

 

 

32   Protecció dades personals 

a) Caldrà l’accés per l’adjudicatari a fitxers de dades de caràcter personal:  SI     NO X 

b) Fitxers: N/A 
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33  Per a més informació o aclariments  

Consultes Tècniques: manel.alves@grupsagessa.com 

Consultes Administratives: Edmundo.rius@grupsagessa.com 

 


