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5 / 2017 
 

Srs./Sres. Assistents: 
President:  
GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 

 
Vocals: 
MARCH MAYO, GERARD 

BEL PRÍNCEP, ROSER 

SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
DOMÈNECH MARQUÉS, ALEXANDRA 

ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

MARCH MAYO, ÀNGEL 

COLOMÉ CASANOVA, MARIA JESÚS 

CASTELLS ANDREU, DIEGO 

 
Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent les dues de la tarda del dia 
VINT-I-U D'AGOST de dos mil disset prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en 
primera convocatòria, a la Sala de reunions de 
la seu de l'EMD, els membres de la Junta Veïnal 
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Campredó que al marge es relacionen, a 
l’objecte de realitzar sessió extra ordinària sota 
el següent 

 

ORDRE DEL DIA 

 

01.- Dació de compte de la modificació pressupostària 2/2017, per generació de crèdit. 
02.- Proposta de rectificació de l’acord de modificació pressupostària 1/2017. 
03.- Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules que ha  
de regir la licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres per a la construcció «Edifici per a 
manifestacions festives de caràcter cultural». 
 
El president obre la sessió, passant seguidament a tractar-se els diferents punts inclosos a l’ordre del dia: 
 
Seguidament es passa a tractar el primer  dels punts inclosos a l’ordre del dia: 
 

01.- DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2017, PER 
GENERACIÓ DE CRÈDIT. 
 
S’informa per la Presidència a la Junta Veïnal de que s’ha adoptat, en data 31 de juliol de 
2017, la següent resolució: 
 

exp. denominació 

2017-CAM-______-00000_ Modificació pressupostària en la modalitat de generació de crèdit. 

 
Acreditat el compromís ferm d'aportació d'ingressos que resulta de l'acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Tarragona de 21 de juliol de 2017, de concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal 
(PAM), 2017 (1ª. Selecció). en el qual figura com a beneficiària l'EMD de Campredó, en l'import de 
156.679,50 €, amb destí a la construcció de l’edifici de manifestacions festives de caràcter cultural (fase 1). 
 
Vista la regulació de les modificacions pressupostàries per generació de crèdit continguda en l'article 181 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com en els articles  43, 44, 45 i 46 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril. 
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Vist l'expedient de modificació pressupostària per generació de crèdit, les competències assignades a 
aquesta Presidència en virtut d'allò que disposa  la Legislació de Règim Local, el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, el RD 500/1990, de 20 d'abril, i les Bases d'Execució del Pressupost 
d'aquesta EMD, així com allò informat pel Secretari-Interventor  

 
DISPOSO 

 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de generació de crèdit com 
seguidament s'indica: 
 
A) Partides del pressupost de despeses en les quals s'ha generat crèdit: 
 

Partida Descripció Import (€) 

 
330-622 

Inversions reals 

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 
Edificis i altres construccions. 
Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural 

 
156.679,50.- 

 

 

Crèdit actual: 17.408,83     Crèdit generat: 156.679,50  Crèdit total disponible: 174.088,83 

 
B) Recursos del pressupost d'ingressos que no figuraven inicialment consignats amb els quals es finança el 
crèdit generat: 
 
Compromisos ferms d'aportació d'ingressos 

Partida Descripció Import (€) 

 
760.00 

Transferències de capital. 
D'entitats locals. De diputacions. 
De la Diputació de Tarragona (PAM 2017) 

 
156.679,50.- 

 

 

Segon.-  La modificació aprovada produirà efectes des de la data d'aquesta resolució i s'incorporarà 

d'immediat a la comptabilitat general de l'EMD.  

 

Tercer.- Donar compte d'aquesta Resolució a la Junta Veïnal de l'EMD en la primera sessió que celebri. 

 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 

02.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA VEÏNAL DE DATA 23 DE MARÇ DE 2017 

D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2017, MITJANÇANT CRÈDIT 
EXTRAORDINARI.-  
 

Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent proposta: 
 
[Atès que en sessió de data 23 de març de 2017 es va acordar l’aprovació inicial del projecte de l'obra 
«Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural» l’execució de la qual es divideix en dues fases, 
un primera per import de 174.088,34 € [143.874,66 € més IVA (21%)], i una segona fase per import, IVA 
inclòs, de 156.860,79 € [129.637,02 € més IVA (21%)]. 
 
Atès que en l’esmentada sessió de la Junta Venal es va aprovar també la planificació de l’execució de la 
referida obra en les esmentades dues fases i la distribució del finançament de cadascuna d’aquestes fases 
en les anualitats pressupostàries 2017 i 2018, respectivament. 
 
Atès que en la mateixa sessió de la Junta Veïnal s’acordà també l’aprovació inicial de la modificació 
pressupostària 1/2017, destinada parcialment al finançament de la primera fase de la referida obra, 
mitjançant crèdit extraordinari, finançat amb amb baixes d'altres aplicacions del pressupost. 
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Resultant que en la referida modificació pressupostària, que ha restat aprovada definitivament en no haver-
se formulat al·legacions, es va consignar com aportació de l’EMD al finançament de la primera fase de la 
referida obra la xifra de 17.408,33 € a la partida de nova creació 330-622 - Edifici per a manifestacions 
festives de caràcter cultural la qual es finançava amb baixa de les partides 920-682 - Edificis i altres 
construccions (10.000,00 €) i 155-619 -  Pavimentació tram camí de Soldevila (7.408,33 €). 
 
Atès que l’aportació de la Diputació de Tarragona per a l’anualitat 2017, per import del 90% del pressupost 
de la primera fase de l’obra, que fou xifrada inicialment per aquesta EMD en 156.679,51, s’ha concretat en 
156.679.50 € (un cèntim menys) amb la qual cosa l’aportació del 10% restant corresponent a l’EMD de 
Campredó ha de ser de 17.408,34 € (un cèntim més) en lloc dels 14.408,33 € previstos inicialment  per tal 
d’assolir la totalitat del pressupost, segons projecte, de la primera fase de l’obra. 
 
A la Junta VeÏnal proposo l’adopció del sel següent ACORD: 
 
Rectificar l’errada en un cèntim en la quantificació de l’import numèric de la modificació pressupostària 
aprovada per la Junta Veïnal en sessió de data 23 de mar de 2017, d’acord amb la distribució real del 
finançament de la inversió que resulta del compromís ferm d’aportació de la Diputació de Tarragona (acord 
de la Junta de Govern de data 21 de juliol de 2017 sobre concessió de les subvencions del Pla d’Acció 
Municipal (PAM)  2017 – 1ª selecció, en la següent forma: 
 
- Partides que es doten de crèdit: 

Capítol 6 – Inversions reals 

partida denominació import (€) 

321-623 Mòdul destinat a activitats d’educació infantil 45.000,00 

330-622 Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural  17.408,34 

(17.408,33 + 0,01) 

 Total altes  62.408,34 

(62.408,33 +0 ,01) 

 

- Partides amb baixa: 

Capítol 6 – Inversions reals 

partida denominació import (€) 

342-632 Adequació zona esportiva 45.000,00 

920-682 Edificis i altres construccions  10.000,00 

155-619  Pavimentació tram camí de Soldevila   7.408,34  
  (7.408,33 + 0,01) 

 Total baixes 62.408,34 

(62.408,33 + 0,01) 

---] 

 

La proposta es aprovada per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal. 

 

Seguidament es passa a tractar el tercer i darrer dels punts inclosos a l’odre del dia de la sessió: 

 

03.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL 
PLEC DE CLÀUSULES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ «EDIFICI PER A MANIFESTACIONS 
FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL». 
 
Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 
següent proposta: 
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[... Tramitat el corresponent expedient per a la contractació de les obres «Edifici per a manifestacions 
festives de caràcter cultural – fase primera» d’acord amb el projecte  bàsic i executiu redactat per Àrea 55 
arquitectura, SLP essent tècnic redactor l’arquitecte Sr. Òscar Benet Ramos aprovat inicialment per la 
Junta Veïnal en sessió de data 23 de març de 2017 que cal considerar definitivament aprovat atès que 
contra el referit acord d’aprovació inicial no s’han formulat al·legacions. 
 
Atès que es disposa per a l’execució de les obres del corresponent finançament, en un 90 %, amb càrrec a 
subvenció de la Diputació de Tarragona  (Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017) i en el 10% restant, fins 
assolir la totalitat de l’import pressupostat del contracte, amb càrrec a recursos propis de l’EMD de 
Campredó. 
 
D’acord l’expedient tramitat, a la Junta Veïnal proposo l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 

Primer.- Tenir per aprovat definitivament, una vegada transcorregut el corresponent període d’informació 
pública sense que s’hagin formulat al·legacions, el projecte bàsic i executiu de les obres “Edifici per a 
manifestacions festives de caràcter cultural” que, a efectes de licitació, està dividit en dues fases 
executables separadament: una primera fase per import, IVA inclòs, de 174.088,34 € [143.874,66 € més 
IVA (21%)], i una segona fase per import, IVA inclòs, de 156.860,79 € [129.637,02 € més IVA (21%)]. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de les 
obres corresponents al referit projecte d’obres en la seva primera fase, amb un pressupost  per import, IVA 
inclòs, de 174.088,34 € [143.874,66 € més IVA (21%)] i un termini d’execució de       mesos. 
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, que serà de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert 
amb pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb l’article 157 i següents del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Quart.- Aprovar la despesa corresponent a aquest expedient, per un import de 174.088,34 € que es 
finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330-622 . De l’esmentat import, 143.874,66 € 
corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i 30.213,68 € a l’import de l’IVA, calculat aplicant el 
tipus impositiu del 21%.  
 
Cinquè.- Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació que es farà pública en el Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona i en el perfil del contractant de l’EMD  de Campredó integrat a la plataforma de 
serveis de contractació pública de Catalunya, en el qual podran obtenir-se també els plecs i altra 
documentació complementària, amb un termini de presentació d’ofertes de vint-i-sis dies naturals 
comptadors des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el BOPT. Si el darrer dia del 
termini fos inhàbil el venciment del termini quedarà posposat a les 13 hores del posterior primer dia hàbil. 
...] 
 

- El Sr. Damià Grau manifesta que amb la licitació pública que regula el plec de clàusules s’obre el ventall 
de participació d’empreses tenint en compte que l’obra, que s’ha dividit en dues fases, no requereix 
classificació i recorda que el termini d’execució de les obres s’ha establert en cinc mesos. 
 

- El Sr. Àngel March que en les clàusules de la segona licitació s’hauria de preveure alguna mena de 
preferència per l’empresa que finalment resulti adjudicatària de la primera fase de les obres. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la Junta VeÏnal. 

 
 
 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  QUE REGEIXEN LA 
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LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES «EDIFICI PER A MANIFESTACIONS 
FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL - FASE PRIMERA»  
 
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació 
 
L'objecte del contracte és la realització de les obres consistents en construcció de 
l’EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE 
PRIMERA, d'acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per Àrea 55 arquitectura, 
SLP essent tècnic redactor l’arquitecte Sr. Òscar Benet Ramos, col·legiat 38150-0 
COAC. 
 
La codificació del contracte, d’acord amb el seu objecte i segons la classificació CPV, és 
45212000-6. 
  
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres tal i com estableix 
l'article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
El contractista haurà d’executar les obres definides en el projecte dintre dels termes 
d’aquest plec i acord amb els següents documents que es declaren tots ells de caràcter 
contractual: 
 
a) El present plec de clàusules administratives particulars. 
b) El projecte bàsic i d’execució, amb els següents documents inclosos: 
 
-  plànols. 
-  memòria. 
-  estat de mesuraments 

-  pressupost. 
-  quadres de preus. 
-  prescripcions tècniques. 
-  estudi de seguretat i salut. 
 
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació 
 
La forma d'adjudicació del contracte d'obres de construcció "Edifici per a manifestacions 
festives de caràcter cultural - fase primera" serà el procediment obert, en el qual tot 
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació 
dels termes del contracte, d'acord amb l'article 157 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa s'haurà d'atendre a diversos criteris directament vinculats a fi del contracte, 
de conformitat amb l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i la clàusula 
novena d'aquest Plec. 
 
Es òrgan de contractació la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó. 
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CLÀUSULA TERCERA. Perfil del contractant 
 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, 
aquesta EMD compta amb el Perfil de Contractant integrat a la plataforma de serveis de 
contractació pública de Catalunya, al qual es tindrà accés mitjançant l'enllaç següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/campredo 
 
CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte i aplicació pressupostària 
 
L' import del present contracte ascendeix a la quantitat de CENT QUARANTA-TRES MIL 
VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS, AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
(143.874,66 €) al qual s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus legal 
vigent del 21% per valor de 30.213,68 €, el que suposa un total PEC de CENT 
SETANTA-QUATRE MIL VUITANTA-VUIT EUROS, AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
(174.088,34 €). 
 
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 143.874,66 euros (IVA exclòs). 
 
L'import s'abonarà amb càrrec a la partida 330-622 del vigent Pressupost Municipal; 
existint crèdit suficient fins a l' import aprovat per l'EMD en base a la disponibilitat de les 
aportacions que permeten finançar el contracte. 
 
Quan al finançament es finança en un 90 %,amb subvenció de la Diputació de Tarragona 
corresponent al pla d’actuació municipal (PAM) de l’anualitat 2017 i en el 10% restant fins 
assolir la totalitat de l’import pressupostat del contracte es finançarà mitjançant recursos 
propis de l’EMD de Campredó. 
 
CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte 
 
La durada del contracte d'obres consistents en la construcció "Edifici per a 
manifestacions festives de caràcter cultural - fase primera" serà de CINC MESOS, 
període que podrà ser reduït pels licitadors al formular la seva oferta. 
 
L' execució del contracte d'obres començarà amb l'acte de comprovació del replanteig 
que s’efectuarà en el termini de vint dies des de la data de formalització del contracte. 
 
CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'aptitud per a contractar  
 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions per 
a contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
1. La capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà: 
 
 
 



 Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

7 

 

a. En el cas dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o 
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes 
per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre 
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti. 
 
b. En el cas dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la 
Unió Europea per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de 
l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un 
certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les 
disposicions comunitàries d'aplicació. 
 
c. En el cas dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual 
territorial radiqui el domicili de l'empresa. 
 
2. Acreditació de la solvència : 
 
2.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se pels mitjans 
següents: 
 
Article 75.1.a) TRLCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de 
major volum de negoci dels darrers tres anys per un import mínim d’almenys 1,5 vegades 
el valor estimat del contracte. 
 
L’acreditació d’aquest import s’ha de fer mitjançant els comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest registre, i en cas 
contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
En el seu defecte podrà acreditar-se per qualsevol dels altres mitjans previstos en els 
punts b) i c), de l’apartat 1 del referit article 75. 
 
3.2. La solvència tècnica de l'empresari podrà ser acreditada pels mitjans següents: 
 
Article 76.1.a) TRLCSP Relació de les principals obres realitzades durant els darrers 10 
anys, avalada per certificats de bona execució per les obres més importants; aquests 
certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució d’aquestes i s’ha de precisar 
si es van realitzar d’acord les regles per les quals es regeix la professió i es van portar a 
bon terme amb normalitat. L’import anual que l’empresa ha d’acreditar com executat 
durant l’any de major execució dels últims deu anys, en treballs d’igual o similar 
naturalesa que els de l’objecte del contracte, és el del valor estimat del contracte. 
 
En el seu defecte, podrà acreditar-se per qualsevol dels mitjans previstos en els punts b), 
c), d), e) i f) de l’apartat 1 del referit article. 
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CLÀUSULA SETENA. Classificació del Contractista 
 
Atès el valor estimat del present contracte i de conformitat amb el previst en l'article 11.3 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en 
concordança amb el 65.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per 
contractar NO SERÀ REQUISIT que l'empresari disposi de classificació. 
 
No obstant, els empresaris que en disposin podran acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la seva classificació en el grup, subgrups i categoria que 
s’indica o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits en la 
clàusula sisena d’aquest plec i pels mitjans descrits en aquesta. 
 

Grup: C,  subgrups: 2 i 3, categoria: 1 o superior. 
 
CLÀUSULA VUITENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa 
 
Les ofertes es presentaran en la seu de l’EMD de de Campredó, C/ Rafael Escardó Valls, 
s/n, 43897 – Campredó. en horari d'atenció al públic (dies feiners, d’11 a 13 h), dintre del 
termini de vint-i-sis dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de 
l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Si el darrer dia del 
termini fos inhàbil el venciment del termini quedarà posposat a les 13 hores del posterior 
primer dia hàbil. 
 
Les proposicions podran presentar-se també per correu. 
 
Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data 
d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la 
remissió de l'oferta mitjançant e-mail a l’adreça info@campredo.cat  Com adjunts al 
correu electrònic s’haurà d’adjuntar necessàriament còpia del resguard d’haver presentat 
el certificat en el que consti clarament la data i hora de presentació a l’oficina de Correus. 
 
La presentació de l’oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les 
clàusules del present Plec. 
 
Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, 
signats pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es 
farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a licitar a la 
contractació de les obres consistents en la construcció "Edifici per a manifestacions 
festives de caràcter cultural - fase primera"». La denominació dels sobres és la següent: 
 
 — Sobre «A»: Documentació administrativa. 
 
— Sobre «B»: Proposició Econòmica contenint també les demés dades quantificables de 
forma  automàtica. 
  
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals, testimonis notarials o 
còpies autenticades a la vista de l’original pels funcionaris de l’EMD, conforme a la 
legislació en vigor. 
 
Dintre de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada 

mailto:info@campredo.cat
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dels mateixos: 
 
SOBRE «A» 
 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA  
 
APORTACIÓ INICIAL DE DOCUMENTACIÓ DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 146.1 
DEL TRLCSP 
 
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l'empresari. 
  

b) Documents que acrediten la representació. 
 
— Els que compareguin o signin proposicions en nom d'un altre, presentaran còpia 
notarial del poder de representació que en qualsevol cas resta subjecta a la validació que 
pugui efectuar el secretari-interventor de l’EMD. 
 
— Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre 
Mercantil, quan sigui exigible legalment. 
 
— Igualment la persona amb poder de representació, haurà d'acompanyar fotocòpia 
compulsada administrativament o testimoniatge notarial del seu document nacional 
d'identitat. 
 
c) Els que acreditin la classificació de l'empresa, si escau, o justifiquin els requisits de la 
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigida per participar en la 
licitació. 
 
d) Declaració responsable (segons model de l'annex 1), signada per qui tingui la 
representació del licitador, en què assegura que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions exigides per participar a la licitació, i que no incorre en cap de les prohibicions 
per a contractar amb l’administració recollides a l’article 60 de la TRLCSP. Aquesta 
declaració, a més, inclourà la menció expressa de trobar-se al corrent del compliment 
amb les obligacions tributàries i amb les de la Seguretat Social i la designació d'una 
bústia de correu electrònic per a realitzar, de forma telemàtica, les comunicacions i 
notificacions derivades del procés de licitació i d’adjudicació.  
 
La presentació de la documentació relativa a la personalitat, capacitat i 
solvència/classificació del licitador contemplada en els apartats a), b) i c) podrà posposar-
se al moment en que es formuli el requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte al licitador que hagi efectuat l'oferta que s'hagi considerat més avantatjosa si 
així ho fa constar el licitador en la corresponent declaració responsable. 
 
Important: La documentació del sobre 1 podrà ser substituïda pel certificat acreditatiu de 
la inscripció al Registre d’Empreses Licitadores (RELI) en funció de les dades i 
documentació que consti en el referit registre. 
 
 
El moment per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per 
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contractar amb l'Administració serà el de la finalització del termini de presentació de les 
proposicions. 
 
SOBRE «B» 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DEMÉS DADES QUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA. 
  
Contindrà únicament la proposició econòmica, en la que a més de l’oferta econòmica 
s’indicaran també les dades relatives a una possible reducció del termini d’execució i a 
una possible ampliació del termini de garantia. 
  
Es presentarà conforme al següent model: 
 
 

 OFERTA ECONÒMICA 
 
«____________________, amb domicili a efectes de notificacions a _______, 
_________, amb DNI núm. _________, en representació de l'empresa 
_________________________ 
___________________, amb CIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la 
contractació de les obres consistents en la construcció "Edifici per a manifestacions 
festives de caràcter cultural - fase primera" mitjançant procediment obert oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, anunciat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. ___, de data ____, i en el perfil de contractant, faig constar 
que conec el plec de clàusules administratives particulars i el projecte de les obres que 
serveixen de base al contracte i els accepto íntegrament, prenent part en la licitació i 
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l' import de 
___________________________________________________________________ 
euros   
 
(_____________,___ €) i ______________________________________________ euros  
 
(_____________,___ €) corresponents a l' Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Igualment em comprometo a l’execució de les obres en un termini de  _________ mesos. 
 
I pel que fa al termini de garantia de l’obra, aquest serà de _________ anys. 
 
________, a ___ de ______ de 20__. 
 
 Signatura.: _____________». 
 
  

CLÀUSULA NOVENA. Criteris d'adjudicació 
 
Els criteris vinculats amb l’objecte del contracte s’avaluaran fins un total de 100 punts i es 
detallen a continuació: 
 
Criteris de valoració, tots ells  avaluables de forma automàtica mitjançant fórmules 
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(Sobre B). Total 100 punts. 
 
1. Oferta econòmica, fins 90 punts. 
 
L’oferta més econòmica que no s’hagi d’excloure per anormal o desproporcionada es 
valorarà amb 90 punts. La resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula: 
 
P = 90 x OME /On 
 
2. Reducció del termini d'execució de les obres, respecte el màxim establert en cinc 
mesos, fins 5 punts. 
 
Aquest punt valora la reducció del termini d'execució en mesos de les obres, que haurà 
de quedar reflectida en el corresponent programa de treball.  
 
S’atorgarà la màxima puntuació d’aquest apartat a aquella oferta que proposi el menor 
termini d’execució sempre que la reducció sigui almenys d’1/5ª part del referit termini. La 
resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula següent: 
 
P = 5 * termini d’execució més breu / termini d’execució que es valora. 
 
3. Ampliació del termini de garantia per períodes anuals respecte el mínim establert en 1 
any, fins 5 punts. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació d’aquest apartat a aquella oferta que proposi el major 
termini de garantia sempre que sigui superior almenys en un any al mínim exigit. La resta 
d’ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula següent: 
 
P = 5 * n.º anys període garantia que es valora / n.º anys millor termini de garantia 
ofert. 
 
CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació  
 
La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la Disposició Addicional 
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l'article 21.2 del Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic estarà presidida pel president de l’EMD 
Formaran part d'ella el Secretari-Interventor, que que actuarà també com a secretari de la 
mesa, així com almenys un membre de la Junta Veïnal. 
 
La Mesa podrà estar assistida en la valoració de les ofertes pels tècnics que cregui 
oportú, tot i que no formaran part de la mesa de contractació. 
 
 
 
CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l' Administració 
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L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, ostenta les següents prerrogatives: 
 
a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic. 
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta. 
 
CLÀUSULA DOTZENA. Obertura de Proposicions 
 
La Mesa de Contractació es constituirà el segon dia hàbil després de la finalització del 
termini de presentació de les proposicions i procedirà a l'obertura dels Sobres «A» i 
qualificarà la documentació administrativa continguda en els mateixos (Sempre que 
s'hagi rebut tota la documentació per correu). 
 
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador 
corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació 
presentada. 
 
Posteriorment, procedirà a l'obertura en acte public dels sobres «B», que contenen els 
criteris la ponderació dels quals resten sotmesos a avaluació automàtica. 
 
CLÀUSULA TRETZENA. Requeriment de Documentació 
 
Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «B»), la 
Mesa de contractació proposarà el licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament 
més avantatjosa. 
 
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament 
més avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent 
a aquell que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-
se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per a obtenir de forma directa l'acreditació 
d'això, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i d'haver constituït la garantia que sigui procedent.  
 
Igualment es requerirà l’esmentat licitador perquè acrediti els requisits de personalitat, 
capacitat i solvència/classificació si no hagués acreditat aquests inicialment havent fent 
constar només  la seva disposició en la corresponent declaració responsable. 
 
Així mateix haurà de satisfer l’import de les despeses de publicitat de la licitació. 
 
 
 
CLÀUSULA CATORZENA. Garantia Definitiva 
 



 Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

13 

 

El licitador que hagués presentat l' oferta econòmicament més avantatjosa haurà 
acreditar la constitució de la garantia d' un 5% de l' import d'adjudicació, exclòs l'Impost 
sobre el Valor Afegit. 
 
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 
 
a) En efectiu mitjançant ingrés al compte designat per l’EMD.  
 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, 
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a 
Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 
 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes 
de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en el ram.  
 
d) S’admet a l’empara de l’art. 96.2 TRLCSP la possibilitat de constituir la garantia per mitjà de 
retenció del preu. En aquest cas es retindrà en el pagament de la primera facturació/certificació 
d’obres. 
 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del 
termini de garantia sense responsabilitats que resultin exigibles al contractista i una 
vegada complert satisfactòriament l’objecte del contracte. 
 
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.  
 
CLÀUSULA QUINZENA. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels 
paràmetres detallats a l’art. 85 del Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat mitjançant Reial Decret 1098/2011, de 12 d’octubre. 
 
CLÀUSULA SETZENA. Adjudicació del contracte 
 
Rebuda de conformitat la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació procedirà a 
l’adjudicació del contracte.  
 
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec. 
 
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i, 
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant. 
 
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al 
licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la 
decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems: 
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— En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les 
quals s'hagi desestimat la seva candidatura. 
 
— Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en forma 
resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta. 
 
— En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició 
de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta d'aquest amb 
preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin 
estat admeses. 
 
— En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini que s' ha de procedir a 
la seva formalització. 
 
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la 
seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per qualsevol dels mitjans 
previstos en l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. No obstant això, el termini per considerar 
rebutjada la notificació, amb els efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, serà de deu dies. 
 
CLÀUSULA DISSETENA. Formalització del Contracte 
 
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dintre dels quinze 
dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l'adjudicació; constituint 
aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic. 
 
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del 
seu càrrec les corresponents despeses. 
 
Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte dintre 
del termini indicat, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva 
de l' import de la garantia provisional que, si escau hagués exigit. 
 
CLÀUSULA DIVUITENA. Drets i Obligacions de l' Adjudicatari 
 
A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista 
tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada en els termes previstos en el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en el contracte, en relació al preu 
concertat. 
 
A efectes de pagament, l’Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies 
següents al mes al que corresponen, certificacions que comprenen l’obra executada 
durant aquest període de temps, excepte prevenció en contrari en el plec de clàusules 
administratives particulars, els abonaments de les quals tenen el concepte de pagaments 
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament 
final i sense suposar, de cap manera, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per 
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executar les obres en el termini contractual, llevat que a judici de la Direcció de les obres 
existeixin raons per estimar-lo inconvenient.  
 
Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista per 
provisions de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les 
garanties que, a aquest efecte, determinen l’article 232 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i articles 155 a 157 del RGLCAP.  
 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són 
obligacions específiques del contractista les següents:  
 
— Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les 
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos 
laborals. 
 
— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients per a això (article 64.2 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre). Així mateix es designarà un delegat d’obra, tècnic competent o responsable 
per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; aquest haurà de fer 
l’enllaç amb els corresponents Serveis Municipals, el responsable del contracte i el 
director facultatiu de l’obra.  
 
— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, per als supòsits de subcontractació.  
 
— Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, 
el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la construcció, tal i 
com es regula a l’article 230 del TRLCSP. 
 
— Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu, les 
senyalitzacions precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen 
els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona 
com en els seus límits i immediacions. 
 
— El contractista està obligat a realitzar, amb independència dels assaigs i estudis 
geotècnics, hidràulics, etc. que puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i 
informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la 
seva total responsabilitat i al seu càrrec. 
 
— El contractista estarà obligat a fer una correcta gestió ambiental en el 
desenvolupament de I’activitat, prenent les mesures necessàries per a minimitzar els 
impactes que aquesta pugui ocasionar, especialment realitzant una correcta gestió dels 
residus i minimitzant l’impacte acústic, d’acord amb la legislació vigent. 
 
 
— El contractista està obligat a presentar, en el termini de 15 dies següents a la data de 



 Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

16 

 

notificació de l’adjudicació del contracte i, en tot cas, abans de l’ inici de les obres, per a 
la seva aprovació per l’Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, de conformitat 
amb l’article 7 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i en aplicació de 
l’estudi de seguretat i salut incorporat al projecte d’obres, d’acord amb l’article 4 de 
I’esmentat Reial Decret. Així mateix estarà obligat a complir les previsions recollides en el 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
— Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista, les despeses i 
impostos de l’anunci o anuncis d’adjudicació, de la formalització del contracte, així com 
qualssevol altres que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i 
quantia que aquestes assenyalin. En cas que ho exigeixi alguna de les Administracions 
que financen l’obra, el contractista instal·larà a càrrec seu cartells d’identificació de l’obra, 
amb les característiques que s’estableixin. 
 
Abonaments, mesurament i valoració  
 
Per a les obres o parts d'obra les quals dimensions i característiques hagin de quedar 
posteriors i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar amb la suficient 
antelació, a fi que la direcció pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat del qual subscriurà el 
contractista. 
 
Acabat el mesurament, el director de l'obra procedirà a la valoració de l'obra executada, 
aplicant cada unitat el preu unitari corresponent del pressupost o el contradictori que 
procedeixi, tenint en compte el previngut als plecs per als abonaments d'obres 
defectuoses, materials abassegats, partides alçades i abonaments a compte de l'equip 
posat en obra.  
 
Si fos necessari emprar materials o executar unitats d'obra no compresa en el projecte o 
les característiques del qual difereixin substancialment d'elles, els preus d'aplicació de les 
mateixes seran fixats per l'Administració, prèvia audiència del contractista per termini 
mínim de tres dies hàbils. Els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de 
contractació, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del 
projecte, sense perjudici de l’establert a l'article 234.2 del TRLCSP.  
 
L'expedició de les certificacions de l'obra executada s'efectuarà en els terminis que 
assenyali el Director d'obra. L'obra certificada es valorarà conformement als preus del 
Projecte Tècnic i les certificacions tindran sempre caràcter provisional, quedant subjectes 
al mesurament i certificació que pugui fer-se en la liquidació final, no suposant, per tant, 
ni aprovació ni recepció de les obres que comprenguin.  
 
CLÀUSULA DINOVENA. Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
 
Formalitzat el contracte l'adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
de l'Obra, ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat del Projecte, 
en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en aquests. 
En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
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que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran 
implicar disminució del nivell de protecció previst en l' Estudi.  
 
El Pla serà aprovat per l'Ajuntament, abans de l' inici de l'obra, previ informe del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l'Obra, si no fos 
preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l'Autoritat Laboral. Efectuat aquest 
tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra. (Article 7.2 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció) 
 
CLÀUSULA VINTENA. Revisió de Preus  
 
El preu d’aquest contracte no podrà ser objecte de revisió.  
 
CLÁUSULA VINT-I-UNENA. Recepció i Termini de Garantia 
 
A la recepció de les obres al seu acabament concorrerà el responsable del contracte, si 
s'hagués nomenat, o un facultatiu designat per l'Administració representant d'aquesta, el 
facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho estima 
oportú, del seu facultatiu. 
 
Dintre del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació 
haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el 
funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les 
donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de 
garantia. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el 
director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 
precises fixant un termini per a remeiar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista 
no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un altre nou termini improrrogable o declarar 
resolt el contracte. 
 
Dintre del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe 
sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota 
responsabilitat, excepte responsabilitat per vicis ocults, procedint-ne a la devolució o 
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les 
obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas 
que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en 
l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director 
facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda 
reparació del construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà 
encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per 
ampliació del termini de garantia. 
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Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de 
la construcció, a causa del incompliment del contracte per part del contractista, respondrà 
aquest dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a 
comptar des de la recepció. 
 
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Execució del Contracte 
 
Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el 
present Plec de Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base al 
contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donessin al 
contractista el Director facultatiu de les obres i el responsable del contracte, en els àmbits 
de la seva respectiva competència. 
 
El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la 
realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva. 
 
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 
l'Administració. 
 
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Modificació del Contracte 
 
Cal tenir en compte que de conformitat amb l'article 105 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, sense perjudici dels supòsits previstos en aquesta normativa per als casos de 
successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i pròrroga 
del termini d'execució, els contractes del sector públic només podran modificar-se quan 
així s'hagi previst en els plecs de condicions o en l'anunci de licitació, o en els casos i 
amb els límits establerts en l'article 107 del mateix text legal. 
 
En la resta de supòsits, si fos necessari que la prestació s'executés de forma diferent a la 
pactada, inicialment es procedirà a la resolució del contracte en vigor i a la celebració 
d'un altre sota les condicions pertinents. 
 
Així, la normativa de contractació ens permet modificar els contractes del sector públic: 
 
1. Sempre que en els plecs o en l'anunci de licitació s'hagi advertit expressament aquesta 
possibilitat i s'hagin detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què 
aquesta es podrà utilitzar, així com l'abast i els límits de les modificacions que es poden 
acordar amb indicació expressa del percentatge del preu del contracte al que com a 
màxim puguin afectar, i el procediment a seguir. 
 
2. Si no s'ha previst en els plecs o en l'anunci de licitació, només es podran efectuar 
modificacions quan es justifiqui la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents: 
 
— Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen 
cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la redacció del 
projecte o de les especificacions tècniques. 
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— Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives 
que determinen la manca d'idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, 
hídric, arqueològic, mediambiental o similars, manifestades amb posterioritat a 
l'adjudicació del contracte i que no siguin previsibles amb anterioritat aplicant tota la 
diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del 
projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 
 
— Força major o cas fortuït que facin impossible la realització de la prestació en els 
termes inicialment definits. 
 
— Conveniència d'incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, 
sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d'acord amb l'estat de la tècnica, s'hagi 
produït amb posterioritat a l'adjudicació del contracte. 
 
— Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 
urbanístiques, de seguretat o d'accessibilitat aprovades amb posterioritat a l'adjudicació 
del contracte. 
 
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Penalitats per Incompliment  
 
— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de les 
previstes en l'article 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, 
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 
anteriorment. 
 
— Quan el contractista hagi incomplert l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans 
personals o materials suficients per a això, s'imposaran penalitats en la proporció de la 
gravetat de l' incompliment i la seva quantia ens podrà ser superior al 10% del pressupost 
del contracte. 
 
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es 
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total 
o parcial, hagi d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués 
constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions. 
 
 
 
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Resolució del Contracte 
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La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en 
els fixats en els articles 223 i 237 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s'acordarà per 
l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista. 
  
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia, sense 
perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que 
excedeixin de l' import de la garantia. 
 
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Prerrogatives de l’Administració 
 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic ostenta les següents prerrogatives: 
 
a)Interpretació del Contracte 
b)Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment 
c)Modificació del contracte per raons d’interès públic 
d)Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes 
 
CLÁUSULA VINT-I-SETENA. Règim Jurídic del Contracte 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció es regirà per l' establert en aquest Plec, i per al no previst en ell, serà d'aplicació 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no 
s'oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i estigui vigent després de 
l'entrada en vigor del RD 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de 
dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat. 
 
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el 
disposat en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Campredó, 16 d'agost de 2017. 
 
El secretari-interventor 
Francisco Javier Domingo Rodríguez 
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Annex 1 declaració responsable  
 
El senyor/a ............................................................................................... com apoderat/ada de l’empresa 
............................................................................................................................ declara sota la seva 

responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora del contracte realització de les 
obres consistents en construcció de l’EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE 

CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA: 
 
a) Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència requerida 
i (indicar l'opció escollida):  
 
( X ) Atorgo caràcter substitutiu a la present declaració en allò que fa referència a l'aportació de la documentació 
acreditativa del compliment dels esmentats requisits i em comprometo a aportar la referida documentació en cas de ser 
proposada per a l'adjudicació, amb caràcter previ a aquesta.  
 
( X ) Adjunto els documents acreditatius del compliment dels esmentats requisits.  
 

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  
 
c) No es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 
60 del TRLCSP.  
 
d) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona d’aquelles a què fa 
referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i 
dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de 
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.  
 
e) No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a què es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs al servei de la Generalitat.  
 
f) Compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, 
instal·lació i funcionament legal.  
 
g) La informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.  
 
h) Autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades 
o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es 
requereixin per procedir, si escau, a l’adjudicació contracte, i per formalitzar les possibles pròrrogues i/o 
modificació del contracte.  
 
i) Que (si s'escau) està inscrita en el Registre les dades que consten en el Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya (o en el ROLECE o altra llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre 
de la Unió Europea d’accés gratuït) i les dades que conté la referida inscripció són plenament vigents (en el 
supòsit que no sigui així, indicar quines dades són vigents i quines no ho són, aportant els documents de 
les dades no vigents).  
 
j) Que disposa de l’adreça electrònica _____________________ en la qual accepto rebre les 
comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, 
formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte. Que igualment en 
l'esmentada adreça electrònica accepto rebre els avisos de les posades a disposició de  
les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM.  
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Així mateix manifesto que com a signant d’aquesta declaració tinc la capacitat suficient, en la representació 
amb la qual actuo, per comparèixer i signar-la així com per signar la resta de documentació requerida per 
contractar, inclosa l’oferta econòmica.  
 
I perquè consti signo aquesta declaració responsable.  
 
(lloc i data )  
 
Signatura  

---ooOoo---  
  

I essent les catorze hores i trenta minuts i no havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la 
sessió  de la qual, com a secretari, estenc aquest acta. 
 
El Secretari        Vist-i-plau 

         El President 


