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8 / 2018 
 

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

 
Vocals: 
MARCH MAYO, GERARD 

BEL PRÍNCEP, ROSER 

SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

RIPOLL DURAN, ROGER  
MARCH MAYO, ÀNGEL 

COLOMÉ CASANOVA, MARIA JESÚS 

CASTELLS ANDREU, DIEGO 

 
Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent les VUIT del vespre del dia VINT-I-SIS 
DE NOVEMBRE DE DOS MIL DIVUIT prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en primera 
convocatòria, al saló d’actes del casal Francesc Llop, els 
membres de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Campredó que al marge es 
relacionen, a l’objecte de realitzar sessió  ordinària sota el 
següent 

 
ORDRE DEL DIA 

 
- I -  

PART RESOLUTIVA  
1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió.  
2.- Aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a la sessió anterior, ordinària, de data 27 de setembre de 
2018. 
3.- Informes de la Presidència.  
4.- Dació de compte i ratificació, si s'escau, de resolucions de la Presidència de l'EMD per la qual s’aprova 
la modificació pressupostària núm. 3/2018 per transferència de crèdit entre partides pertanyents a la 
mateixa àrea de despesa. 
5.- Dació de compte de resolució de la Presidència per la qual s'atorga al Sr. Marc Castillo Esmel llicència 
de gual per a l’accès per damunt de la vorera al local situat als baixos de vivenda de la seva propietat situat 
al carrer Benicarló, 22, de Campredó. 
6.- Aprovació  inicial  del  pressupost  general  de  l’Entitat  Municipal  Descentralitzada  de Campredó per a 
l'exercici 2019. 
7.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de les obres de pavimentació del Camí del Ranxero. 
8.- Proposta d'acord d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, simplificat i 
sumari, de tramitació ordinària i anticipada, i dels corresponents plecs de clàusules administratives 
particulars, per a la realització de les obres de pavimentació del Camí del Ranxero. 
9.- Proposta d'acord d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, simplificat i 
sumari, de tramitació ordinària i  anticipada, i dels corresponents plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques, per al subministrament d'un camió xassís de 3.500 kg amb caixa de 
càrrega basculant. 
10.- Proposta d'acord de designació de representant institucional de l'EMD de Campredó al consell escolar 
de l'Escola Port Rodó i, en el seu cas, de la ZER Mestral. 

 -II-  
SEGUIMENT I CONTROL  

 
11.-  Mocions de grups polítics:  
11.1.- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics 

11.2.- Moció sobre els plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears 

12.- Precs i preguntes.  
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S’obre la sessió pel President, el qual agraeix la presència i dona la benvinguda al públic assistent en 
aquesta sessió, darrera ordinària de l’any que, de forma excepcional, celebrem al Casal “Francesc Llop” 
amb l’objectiu d’atansar la vida municipal als ciutadans de Campredó i fer-los arribar la informació de 
manera directa i comprensible. Al final de la sessió si algú té algun dubte o pregunta també podrà formular-
lo. 
 
Seguidament passen a tractar-se els diferents punts inclosos a l’ordre del dia: 
 
01.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI EN LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ. 
 
Per la Presidència es justifica en base a raons d'oportunitat el canvi en la data de celebració de la sessió. 
 
La Junta acorda per unanimitat ratificar el canvi en la data de celebració de la sessió. 
 
Seguidament es passa a tractar el segon dels punts inclosos a l’ordre del dia: 
 
02.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2018. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta als assistents si tenen alguna observació a efectuar al contingut de l’acta de la 
sessió anterior, ordinària, de data 27 de setembre de 2018. 
 
Es proposa incorporar a l'acta les següents esmenes: 
 
A la pàgina 5, en relació amb el Inversió PAM on fa referència a “2 primers anys” ha de dir “propers anys” i 
que el finançament serà amb recursos propis i Tortosa. A la pàgina 20, on diu que l'auxiliar Joana estarà 
fins a final d'any ha de dir “final d’any més durant el primer trimestre de l'any vinent”. 
 
Una vegada incorporades les anteriors esmenes, s'aprova l’acta per unanimitat de tots els membres de la 
Junta Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar el tercer dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 
Pel president es destaquen els següents temes: 
 
Informa de que va tenir lloc la reunió mensual a la seu del Consell Comarcal del consell d’alcaldes del Baix 
Ebre.  
 
Un dels punts tractats fou que el Consell Comarcal preveu invertir en el nou pressupost 529.417 euros en 
la conversió en Via Verda de l'antic traçat del Carrilet que es finançaran al 50 per cent  entre la Generalitat 
(plans de Foment Territorial del Turisme) i el propi Consell, que farà front a la resta del cost del projecte, 
sense perjudici de l’obtenció d'ajuts del programa FEDER destinats a la construcció de noves vies ciclistes i 
desenvolupament del cicloturisme. La inversió afectarà el tram comprès entre la darrera rotonda de la C-42, 
a la sortida de Tortosa i el pont de l'autopista AP-7, ja al terme de l'Aldea, passant per Campredó, i 
enllaçarà a través de la Via Cicloturística amb el tram del Baix Ebre de la Via Verda de la Val de Zafán. El 
proper pas a fer  serà l’encàrrec de la redacció del projecte per procedir a la licitació de les obres. 
 
En matèria de desenvolupament econòmic i social es preveu continuar dur a terme diversos programes de 
foment de l’ocupació així com altres actuacions dins de l’àmbit social. 
De la reunió de la nova Comissió de Festes que serà l’encarregada d’organitzar la celebració de les festes 
majors de l’any 2019. Estem satisfets per la constitució d’aquesta nova comissió de la que formen part tant 
gent de l’antiga comissió com gent de nova incorporació. 
 
Dels contactes tinguts amb les EMD’s de Jesús i Bítem per tractar d’assolir una posició comuna en la 
negociació amb l’Ajuntament de Tortosa per a la renovació dels convenis amb les diferents EMD’s del 
terme municipal. 
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Governació.- Sr. Gerard March. 
 
Dona compte dels darrers avisos de Protecció Civil per previsió de pluges intenses. 
 
De la intenció d’implantar un sistema de control de presència del personal de l’EMD. 
 
De que s’està treballant amb la Policia Local per tal tal de dur a terme una reordenació dels aparcaments i 
aconseguir una millora de la circulació de vehicles per l’interior de Campredó. 
 
Que també s’està mirant la manera de facilitar punts d’accés obert i gratuït a internet via wifi. 
 
Benestar social i salut.- Sra. Roser Bel. 

 

Informa dels actes duts a terme en el marc del projecte “Terres de l’Ebre territori cardiosaludable i 

cardioprotegit” que pretén sensibilitzar la població en la importància del coneixement, l’actuació i la 

prevenció en la salut cardiovascular i l’ús dels desfibril·ladors externs. 

 

Que el proper dia 4 de gener es preveu es durà a terme un acte de donacions de sang al Casal Francesc 

Llop. 

 
Ensenyament.-  Sr. Damià Grau.   
 
Informa que enguany serà el tercer curs de funcionament el primer cicle d’educació infantil. A hores d’ara 
podem dir que s’ha consolidat la nostra llar d’infants ja que amb tota seguretat aquest curs 18/19 
s’ompliran totes les places disponibles, fet que ha suposat una millora de l’oferta educativa adreçada als 
infants i una ajuda a les famílies en la conciliació de la vida laboral i familiar. 
 
Que s’està treballant en el suport al menjador escolar.  
 
Que enguany col·laborarem també en la celebració de la Festa de Nadal de l’Escola Port Rodó. 
 
Que ha ja estan del tot condicionades les escoles, tant en l’interior com en l’exterior, després de les obres 
dutes a terme i s’està treballant en l’adopció de les mesures necessàries en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
 
Que s’ha dotat també de calefacció la llar d’infants. 
 
Que el proper dia 30 de novembre tindrà lloc la vinguda del conseller d’Ensenyament, Sr. Josep Bargalló 
es preveu que visiti, entre d’altres centres, l’escola de Campredó per conèixer el seu projecte educatiu 
tingut com a model d’escola inclusiva. Posteriorment tindrà lloc una recepció a l’Ajuntament. 
 
Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats. 
 
Informa que el passat dia 11 de novembre els participants en el II Congrés sobre l'Edat Mitjana a les Terres 
de l'Ebre van poder gaudir d'una visita guiada al patrimoni medieval templer de Campredó: la torre de Font 
de Quinto i al casa del Prat, així com l’emmurallament d’aquesta recentment posat en valor. Es participants 
van poder visualitzar també un audiovisual sobre el patrimoni campredonenc. Estem satisfets pel fet que 
les construccions templeres del patrimoni campredonenc, pel seu valor històric i arquitectònic, hagin pogut 
ser analitzades en un congrés acadèmic d’aquest nivell. 
 
Que el proper tretze de gener de 2019, en que es compleixen 80 anys des de que les tropes franquistes 
entressin a Campredó, la Torre de Font de Quinto acollirà un acte commemoratiu que posarà fi a les 
activitats que, durant tot l’any 2018, s’han dut a terme per commemorar el 80è aniversari de la Batalla de 
l’Ebre. En l’acte tindrà lloc la presentació del llibre "Ebre, relats d'una batalla" i de l’espai museïtzat de La 
Torre dedicat a La Batalla de l’Ebre. 
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Que la seu de la UNED a Tortosa ha fet donació a la Biblioteca de Campredó Manuel Pérez Bonfill d’un 
conjunt de publicacions que han anat traient a la llum al llarg dels anys dins de la seva col·lecció. Agraïm 
profundament el gest i la generositat del Director del centre de la UNED,  Sr. Josep M. Franquet, que 
donarà prestigi a la nostra biblioteca municipal. 
 
Urbanisme. Sr. Roger Ripoll. 
 
Informa que avancen a bon ritme les obres de construcció de l’edifici per a manifestacions festives i de 
caràcter cultural, conegut com «La C». 
 
Que l’Ajuntament farà efectives properament les expropiacions necessàries per a la millora  dels accessos 
a Font de Quinto. 
 
Que s’està negociant amb el propietari dels terrenys de particulars afectats pel carrer Solicrú la seva 
cessió anticipada.i gratuïta, reservant-se els drets urbanístics que li puguin correspondre generats pels 
terrenys cedits i sense perjudici de les càrregues urbanístiques que així mateix li puguin correspondre en 
cas que es materialitzin els instruments de desenvolupament del planejament urbanístic corresponents. 
 
Que s’ha rebut d’ADIF un esborrany-proposta de contracte d’arrendament de l’edifici de l’estació de tren de 
Campredó, per un termini de cinquanta anys, que haurà de ser objecte de l’oportuna negociació. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta finalment que es compleix un any de la mort en accident de Sandra 
Domenèch i Moisès Barea i val la pena, recordant la seua memòria, que amb independència de la 
implicació d’ambdós en moltes altres activitats de Campredó, les línies principals dels temes que, a nivell 
urbanístic, s’estan desenvolupant foren traçades principalment per ella, i a la seua implicació i dedicació 
personal li devem el seu actual resultat. 
 
Comerç, treball i promoció.  

S’informa que el dissabte, dia 15 de desembre, a Font de Quinto (davant de les antigues escoles), tindrà 
lloc la quarta edició de la Fira de Nadal de Campredó en la què comerciants, artesans i associacions (amb 
més de 20 parades en total) ofereixen productes nadalencs per regalar o per preparar les llars per al 
Nadal. En el marc de la Fira es realitzaran activitats paral·leles i solidàries com les organitzades per 
l'Associació Juvenil Campredó Jove a favor de La Marató de TV3 o la recollida solidària de juguets 
organitzada per la Penya Barcelonista Campredó. 
 
El Sr. Gerard March manifesta que estem encetant “Campredó Viu” una campanya que pretén englobar la 
promoció de diferents activitats culturals, socials i també econòmiques. Durem a terme, entre d’altres, una 
campanya de promoció dels restaurants locals mitjançant els “esmorsars de forquilla”. 
 
Així mateix estem promovent una iniciativa de foment del “comerç amic” en els establiments comercials de 
Campredó, de la qual serem pioners al Baix Ebre. 
 
Serveis i Camins.  

S'informa de que s'ha gestionat davant la Comunitat de Rgants la realització del tall de les canyes que 
dificulten el pas pel camí vell de Tortosa-Amposta. 
 
D'altra banda, es preveu que el Consell Comarcal del Baix Ebre dugui endavant un conveni amb l'ACA 
(Agència Catalana de l'Aigua) per al finançament de la redacció del projecte tècnic de l'estació depuradora 
d'aigües residuals (EDAR) de Campredó. 
 
Que s'ha dut a terme la neteja dels jardinets de la parròquia i que s'ha plantejat un conveni al Bisbat sobre 
la cessió de l'ús d'aquests jardins per tal de poder dur a terme el seu manteniment a llarg termini. 
 
Que igualment s'ha dut a tereme per l’ACA i per la CHE la neteja de les lleres dels Barrancs de Rocacorba 
i el pont trencat. 
 
Que s'ha reparat l’enllumenat de la plaça Santiago Rusiñol, i recuperat punts d’enllumenat del carrer 
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Bonavista. 
 
Que es preveu que es duguin a terme també per l'empresa gestora del contracte les actuacions de millora 
de l'enllumenat de tots els nuclis de Campredó que actualment no està en la situació que seria desitjable 
així com de reducció de consums. 
 
Que s’ha efectuat un requeriment a la finca La Pedrera per netejar la runa i deixalles dipositades. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent punt inclòs en l'ordre del dia de la sessió: 

 
04.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DE 
L'EMD PER LA QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 3/2018 PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES PERTANYENTS A LA MATEIXA ÀREA DE 
DESPESA. 
 
Per la presidència es dona compte a la Junta VeÏnal, a efectes del seu coneixement i ratificació, si s'escau, 
de la següent resolució dictada en data 11 d’octubre de 2018: 
 
[… Assumpte: Modificació pressupostària núm. 3/2018 per tansferència de crèdits entre partides 
pertanyents a la mateixa àrea de despesa. 
 
Atesa la necessitat de realitzar una transfrerència de crèdit entre aplicacions pressupostàries pertanyents a 
la mateixa àrea de la despesa amb l'objecte d'assumir despeses de les festes majors que inicialment 
s'havia previst que assumís, amb el finançament de la subvenció prevista nominativament a l'efecte en el 
pressupost d'aquesta EMD, l'associacció Comissió de Festes de Campredó.  
 
Atès que l'import de la referida subvenció, previst inicialment en un màxim de 12.000 euros, fou minorat 
com a conseqüència de l'anteriorment expressat en la quantitat de 8.698,57 € per la qual cosa l'import final 
de la subvenció convingut, ja justificat i transferit, fou de 3.301,43 €, amb la qual cosa existeix un saldo 
restant disponible de 8.698,57 € susceptible de ser transferit a altres partides pressupostàries. 
 
D'acord amb allò que preveuen els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 40, 41 i 42 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, mitjançant el qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de l'esmentaada 
llei, així com les bases d'execució del pressupost de l'EMD, i vist així mateix l'informe de la Secretaria-
Intervenció. 
 
Per tot el qual, i d'acord amb les facultats d'aquesta Presidència 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Aprovar l'expedient núm 3/2017, de modificació del pressupost de l'EMD mitjançant 
transferència de crèdit entre partides, amb el següent detall: 
 
Transferències positives 

 

FUN ECON DESCRIPCIÓ EUR 

330 226-093 Despeses diverses fires i festes 8.698,57 € 

 
Transferències negatives 

 

FUN ECON DESCRIPCIÓ EUR 

338 480-03 Conveni associació Comissió de Festes 8.698,57 € 

 
SEGON.- Anotar a la comptabilitat pressupostària aquesta modificació, als efectes precedents. 
 
TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta Veïnal de l'EMD, per al seu coneixement i 
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ratificació, si s'escau, en la propera sessió que celebri. ….] 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada i n’acorda ratificar el seu contingut.  

 
El Sr. Josep Esquerré manifesta que la modificació pressupostària va respondre a despeses satisfetes per 
l'Ajuntament a compte del conveni amb la Comissió de Festes i per tant deduïdes de la subvenció 
corresponent. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
05.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUAL S'ATORGA AL SR. 
MARC CASTILLO ESMEL LLICÈNCIA DE GUAL PER A L’ACCÈS PER DAMUNT DE LA VORERA AL 
LOCAL SITUAT ALS BAIXOS DE VIVENDA DE LA SEVA PROPIETAT SITUAT AL CARRER 
BENICARLÓ, 22, DE CAMPREDÓ. 
 
Pel Sr. President es dona compte a la Junta Veïnal de la següent resolució, dictada en data 9 de novembre 
de 2018: 
 
[.. Vist l'expedient tramitat a instància del Sr. Marc Castillo Esmel, amb DNI 47821272V, relatiu a sol·licitud 
de llicència de gual en local situat als baixos de vivenda de la seva propietat situat al carrer Francesc Llop, 
22 de Campredó.  
  
Resultant que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb les previsions de l’ordenança sobre guals i reserves 
d’estacionament aprovada per la  per la Junta Veïnal d’aquesta EMD i publicada en el But lletí Oficial de la 
Província núm. 31 de data 16 de febrer de 2016.  
  
Atès que pel Sr. Marc Castillo Esmel s’ha aportat la resta de documentació requerida en virtut d’allò que 
disposa l’article 3r. de la referida ordenança i s’ha satisfet, en règim d’autoliquidació, l’import de la taxa per 
l’atorgament de la llicència corresponent.  
  
HE RESOLT  
  
PRIMER.- Atorgar al Sr. Marc Castillo Esmel llicència de gual per a l’accès per damunt de la vorera al local 
situat als baixos de la seva propietat situat al carrer Francesc Llop, 22, de Campredó.  
  
SEGON.- La llicència que s’atorga implica l’obligació del titular de complir les obligacions inherents 
d’aquesta que resulten de l’ordenança corresponent entre les quals es troba el manteniment de les 
condicions i circumstàncies sota les quals s’ha atorgat, la conservació del gual i la seva adequada 
senyalització, la correcta execució de les obres així com la periòdica satisfacció de les taxes per ocupació 
del domini públic establertes en la corresponent ordenança fiscal i, quan s’extingeixi la llicència per 
qualsevol causa, reposar la vorera, el paviment i demés elements constructius al seu estat original.  
  
TERCER.- Per a la senyalització del gual el titular de la llicència s’haurà de proveir a les oficines de l’EMD, 
de la placa oficial numerada, corresponent-li el núm. 5 de les llicències de gual atorgades per l’EMD de 
Campredó.  
  
QUART.- Advertir el titular de la llicència de les causes d’extinció, resolució i revocació de la llicència 
previstes en l’article 8 ordenança sobre guals i reserves d’estacionament  de l’EMD de Campredó, així com 
del corresponent règim sancionador.  
   
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. Marc Castillo Esmel , fent-li saber que aquesta posa fi a la via 
administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del 
Contenciós-Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva 
notificació, o bé, amb caràcter postestatiu, recurs de reposició davant la Presidència de l’EMD de 
Campredó en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació i, contra resolució 
expressa o pressumpta d’aquest, recurs contenciós-administratiu davant l’esmentat Jutjat del Contenciós-
Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la resolució desestimatòria del 
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recurs o en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es produixi la 
desemtimació pressumpta del recurs. ...] 
  
La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
06.- APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PRESSUPOST  GENERAL  DE  L’ENTITAT  MUNICIPAL  
DESCENTRALITZADA  DE CAMPREDÓ PER A L'EXERCICI 2019. 
 
Pren la paraula el Sr. Josep Esquerré, que defensa l'aprovació del pressupost en els següents termes 

econòmics: 

 
Es presenta per la seva aprovació el pressupost 2019 de l’EMD de Campredó. 
 
Ingresos. 497.955,93 € 

 
Es un pressupost inferior a anys anteriors pels següents motius: 
 
1.- Disminució PAM  
2.- Eliminació del PUOSC i de certes subvencions de Diputació. 
 
Hi ha 3 grans conceptes: 
 
a) Tributs o taxes, on s’està fent un treball de potenciar els serveis al seu preu just i representa un 
increment any rera any. 
 
b) Transfereciaes corrents, Ajuntaments, Diputació i Generalitat.  
 
c) Transferencies de capital, Ajuntaments i Diputació 

 
L’Ajuntament de Tortosa representa 72.5% del total (290 K€ Corrent i 70 k€ Capital). 
 
Des d’aquesta Regiduria el trobem insuficient després d’alguns anys de congelació. Nedessitem un nou 
conveni que  ens aporti un millor finançament. 411 € per persona està molt lluny dels standars de població. 
 
Despeses. 497.955,93 € 

 
La despesa es una conseqüencia directa de l’ingrés i es distribueix de la forma següent: 
 
30.9 % despesa de personal 
21.9 % despesa en inversions. Es concrecten inversions 2019. Camí del Ranxero i subministrament de 
vehicle. 
5% Convenis amb Associacions 

Resta despesa corrent, subministraments , manteniment infraestructures, etc. 
 
Es un pressupost que compleix amb la regla de la despesa. 
 
Es un pressupost a gestionar, però no es el pressupost que a tots ens agradaría, degut a que no podem 
disposar dels recursos que la nostra població genera en la seva totalitat. Estem treballant per millorar-lo en 
el nou Conveni. 
 
Tota la informació numérica es pot consultar a l’Ajuntament. 
 
Pel President es proposa a la Junta Veïnal l'aprovació de la següent proposta d'acord: 

[ ... A LA JUNTA VEÏNAL 
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 ANTECEDENTS 

 
El President de l’EMD de Campredó ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019 

 
El Secretari-Interventor ha emès els corresponents informes. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de  conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals; 
els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per tant, a la Junta Veïnal proposo l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019 el qual, resumit per capítols, 
és el següent: 
 
SEGON.- Aprovar la plantilla de personal figura a l’expedient. 
 
TERCER.-  Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona i al tauler d’anuncis de l’EMD durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els 
interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
CINQUÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. ... ] 
 
El Sr. Damià Grau efectua la defensa política del pressupost en els següents termes: 
 
Apostem per l'ensenyament,  per la millora de camins, per tenir uns edificis i instal·lacions en condicions, i 
tot això maximitzant els recursos propis. Volem motivar la gent jove de Campredó perquè continuï vivint al 
poble i ens impliquem perquè tingui unes adequades sortides professionals. Amb aquests objectius ens 
hem dotat de les partides necessàries.  
 
El Sr. Àngel March pregunta per l'import de 35.000 euros amb que figura dota la partida 227.00 del capítol 2 
del pressupost? 

 
El Sr. Josep Esquerré indica que aquesta partida és la destinada a retribuir els treballs desenvolupats per 
assessories i consultories externes i el seu import va en funció de la despesa realitzada. 
 
El Sr. Àngel March pregunta per les partides destinades a subvencions a entitats i si no hauria estat 
possible millorar les aportacions a entitats com el Futbol o l'AMPA? 

 
El Sr. Josep Esquerré indica que es mantenen les quantitats destinades a subvenció d'entitats en els 
mateixos termes anteriors així com igualment la partida genèrica per subvencions vàries. S'ha de tenir en 
compte que entitats com el Futbol o l'AMPA  reben també aportacions “en espècie” per al desenvolupament 
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de les seves activitats. 
 
El Sr. Àngel March també considera insuficient l'aportació que s'efectua a la Comissió de Festes. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que les partides destinades a subvencions intenten ser el més equilibrades 
possible i que s'han de tenir en compte altres aportacions com la distribució de l'e-cataleg, etc. 
 
El Sr. Àngel March pregunta per la gran inversió que es fa en la zona jove quan en canvi tenim l'edifici 
adjacent al Casal que el tenim abandonat? 

 
El Sr. Damià Grau manifesta que l'edifici al qual fa referència el Sr. Àngel March no passaria cap inspecció 
d'habitabilitat i probablement pugui tenir fins i tot aol·luminosi i que la ivnersió que s'hauria d'assumir per a 
la seva rehabilitació no es pot assumir. Tot i això, intentarem fer-hi alguna cosa prèvia rerdacció del 
projecte corresponent. 
 
Sotmesa a votació la transcrita proposta, aquesta és aprovada amb sis vots a favor corresponents als 
membres del grup d'Esquerra Republicana, i tres abstencions corresponents als membres del grup del 
PdeCAT. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
07.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE 
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL RANXERO.- 
 
Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent proposta: 
 
[... Antecedents: 
 
1.- S’ha detectat la necessitat de realitzar la pavimentació del Camí del Ranxero que actualment es troba 
afectada per un greu deteriorament. 
 
2.- S'ha encarregat la redacció de la corresponent memòria valorada per a l'execució d'aquesta obra de 
conservació i manteniment de camins rurals que subscriu l'engignyer agrònom col·legiat Sr. Héctor Ismael 
Sancho Queral, amb les dades següents: 
 

- RESUM DEL PRESSUPOST import (€) 

Pressupost d'execució material 38.686,31 

13% despeses generals 5.029,22 

6% benefici industrial 2.321,18 

Suma 46.036,71 

IVA 21% 9.667,71 

Pressupost total d'execució per contracta, IVA inclòs. 55.704,42 

 
-Termini d’execució de les obres: 1 setmana. 
 
3.- Vista la legislació aplicable i el procediment a seguir, es conclou que resulta procedent la tramitació I 
aprovació de l'esmentat document tècnic necessari per a la contractació i execució de l'obra. 
 
Per  tot l’exposat, a la Junta VeÏnal, proposo l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada de les obres de PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL 
RANXERO, amb un pressupost d'execució per contracta de 55.704,42 €, dels quals 46.036,71 corresponen 
a l'import net i 9.667,71 a l'IVA aplicable. 
 
SEGON.- Sotmetre la memòria valorada aprovada a informació pública per un termini de trenta dies, a 
comptar des l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el BOPT, a l’efecte de presentació de les 
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al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. L'anunci es farà públic també en el tauler 
d'anuncis i en la web de l'EMD de Campredó. En el cas que no es presenti cap al·legació o reclamació, la 
memòria valorada es considerarà definitivament aprovada sense necessitat d'ulterior acord. ...] 
 
La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó acorda, per unanimitat, aprovar en la 
seva integritat la transcrita proposta i adoptar els acords continguts en aquesta. 

 
 La Junta Veïnal de l’EMD  de Campredó acorda per unanimitat aprovar la transcrita proposta. 
 
El Sr. Àngel March manifesta que seria interessant, quan es faci la resta del camí fins el límit amb el terme 
de l'Aldea, contactar amb el referit municipi per si es pot garantir la continuïtat de l’arranjament del camí 
dintre del referit terme. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que s'estudiarà aquesta proposta. 
 
Seguidament es proposa a la Junta Veïnal l’adopció de la següent  
 
08.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, SIMPLIFICAT I SUMARI, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I ANTICIPADA, I DELS 
CORRESPONENTS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL RANXERO  
 
Per la Presidència de l’EMD es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent 
proposta: 
 
[... Identificació de l’expedient: 2018-CAM-C0201-000002 

   
 
     A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:   
  

Tipus de contracte: Obres  
Objecte del contracte: Obres de pavimentació del Camí del Ranxero.  
Codi CPV: 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació  
Valor estimat del contracte:                                                         46.036,71 €   
Pressupost de licitació:  
  
   

Import net, IVA exclòs:  46.036,71 €  
IVA 21 %:                        9.667,71 € 

Import total, IVA inclòs: 55.704,42 € 

Termini d'execució: 1 setmana    
  
Posada de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació les 
característiques de la qual s'han indicat i iniciat per resolució de la Presidència el corresponent expedient.  
  
Acreditades per tant les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de la celebració del contracte així 
com la insuficiència de mitjans propis per dur-lo a terme.   
  
Incorporats a l'expedient els corresponents plec de clàusules administratives particulars i la corresponent 
memòria valorada de les obres.  
  
Atès que el pressupost de l'EMD per a l'exercici 2019 preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per fer 
front a la despesa que comporta amb càrrec a les aplicacions pressupostàries d'inversions previstes a 
l'efecte.  
  
Atès que per la Secretaria-intervenció s'ha informat de conformitat l'aprovació de l'expedient i el plec de 
clàusules corresponent.   
  
Vist allò que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a la Junta VeÏnal de 
l'EMD de Campredó proposo l'adopció dels següents  ACORDS:  
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte OBRES DE PAVIMENTACIÓ 
DEL CAMÍ DEL RANXERO mitjançant procediment obert simplificat i sumari, tramitació ordinària i 
anticipada, amb un pressupost base de licitació, IVA inclòs, de 55.704,42 € (Import net: 46.036,71 €; IVA 
21%: 9.667,71 €).  
 
Segon.- Aprovar els corresponents plec de clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació.  
  
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil de 
contractant de l'EMD de Campredó integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya 
del corresponent anunci de licitació, establint un termini de presentació d'ofertes que es farà constar en el 
referit anunci, que en cap cas serà inferior als deu dies hàbils posteriors a la data de la publicació de 
l'anunci de la licitació en el perfil del contractant, perquè es presentin, de forma telemàtica, les proposicions 
que s'estimin pertinents.   
  
Quart.- Assumir el compromís de despesa a futur que la contractació comporta amb càrrec al pressupost 
de l'exercici 2019 una vegada aquest hagi estat considerat aprovat definitivament i entrat en vigor, 
sotmetent en qualsevol cas l'adjudicació del contracte a condició suspensiva d'existència de crèdit adequat 
i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en el referit exercici així com   com, en el 
seu cas, de l'efectiva consolidació dels recursos amb els quals s´hagi previst el seu finançament i, en 
qualsevol cas, a que es pugui considerar definitivament aprovada la memòria valorada de les obres.  
  
Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant l'anunci de la licitació els plecs, la memòria valorada de les 
obres i demés documentació  que, formant part de l'expedient de contractació, sigui requerida.  ...] 
 
La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó acorda, per unanimitat, aprovar en la 
seva integritat la transcrita proposta i adoptar els acords continguts en aquesta. 
 

-oooOooo- 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT i SUMARI, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL RANXERO 

INDEX  
1. OBJECTE  
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE  
3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC  
4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ  
5. PERFIL DEL CONTRACTANT 

6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE  
7. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
8. CONDICIONS DELS LICITADORS  
9. SOLVÈNCIA 

10. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS  
11. GARANTIES  
12. ADMISSIÓ DE VARIANTS  
13. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS  
14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ   
15. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES  
16. OBERTURA D’OFERTES  
17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

18. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT  
19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  
20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ  
22. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ 

23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
24. EXECUCIÓ DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  
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25. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES  
26. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS   
27. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUÓS DEL CONTRACTE I IMPOSICIÓ DE 
PENALITATS. 
28. INDEMNITZACIÓ A TERCERS 

29. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA  
30.REVISIÓ DE PREUS  
31.OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
32. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
33 SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE   
34 CESSIÓ DEL CONTRACTE 

35 SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE  
36 RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

37. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
38. REGIM DE RECURSOS  
39 TRIBUNALS COMPETENTS  
 
ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE 

ANNEX 2 - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 
1. OBJECTE   
 
El present contracte té per objecte l’execució de l'OBRA DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL RANXERO 
que s'hauran de dur a terme segons memòria valorada redactada per l'enginyer agrònom Sr. Héctor Ismael 
Sancho Queral, col·legiat núm. 847 i aprovada per l'EMD de Campredó en sessió de la Junta Veïnal 
d'aquesta de data 26 de novembre de 2018. 
   
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació. 
  
Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que la seva divisió en aquests dificultaria la seva correcta 
execució.   
  
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE  
  
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les que consten en la 
corresponent memòria valorada de l'obra a executar i que figura incorporada a l'expedient. 
  
3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC  
  
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d'obres tipificat a l’art. 13 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014.  
  
Aquest contracte es regeix per:  
  
a. Plec de clàusules administratives particulars i memòria valorada de les obres. 
b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP)  
c. 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 (en endavant RD 817/2009).  
d. 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 allò que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP 
(d’ara endavant, RGLCAP).  
e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.   
 
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret administratiu i, en 
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darrer terme, les de dret privat.  
  
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents 
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en 
l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.  
 
4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ  
  
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i anticipada l’adjudicació és farà 
mitjançant procediment obert simplificat i sumari, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, de conformitat 
amb els requisits que s’hi estableixen.  
  
Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet de tractar-se 
d’un import inferior al que s’estableix a l’article 22 de la LCSP.  
  
5. PERFIL DEL CONTRACTANT  
  
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la present 
contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquesta EMD compta amb el 
Perfil de Contractant integrat en la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya al qual es 
podrà accedir per la pàgina web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo 
  
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans electrònics 
des del dia de la publicació de l'anunci en l'esmentat perfil del contractant.  
  
6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE 

 
a) Sistema de determinació del preu  
  

 El sistema de determinació del preu del contracte ha estat en base al pressupost de la memòria valorada 
determinat aquest en base a les unitats d'obra identificades i definides en aquesta i els preus unitaris 
aplicats als corresponents amidaments d'aquelles. Així mateix, per determinar el pressupost final de 
contracta s'ha sumat al pressupost d'execució material de les obres els percentatges corresponents a les 
despeses generals d'empresa (13%), benefici industrial (6%) i IVA (21%). 
 
b) Pressupost base de licitació   
   
El pressupost base de licitació del contracte, IVA inclòs, és de CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS 
QUATRE EUROS, AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (55.704,42 €). Aquest import es desglossa en 
QUARANTA-SIS MIL TRENTA-SIS EUROS, AMB SETANTA-UN CÈNTIMS  (46.036,71 €) corresponents a 
l'import net i NOU MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS, AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (9.667,71 €) 
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit al tipus legal del 21 % 

  
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte.   
  
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre el pressupost de licitació.  
 
c) Preu   
  
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor 
Afegit.   
  
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes 
en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo
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L'EMD de Campredó assumeix el compromís de despesa a futur que la contractació comporta amb càrrec 
al pressupost de l'exercici 2019 una vegada aquest hagi estat considerat aprovat definitivament i entrat en 
vigor, sotmetent en qualsevol cas l'adjudicació del contracte a condició suspensiva d'existència de crèdit 
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en el referit exercici així com   
com, en el seu cas, de l'efectiva consolidació dels recursos amb els quals s´hagi previst el seu finançament 
i, en qualsevol cas, a que es pugui considerar definitivament aprovada la memòria valorada de les obres.  
 
d) Valor estimat del contracte  
  
El valor estimat del contracte s’estima en 46.036,71 € donat que no es preveuen pròrrogues ni 
modificacions. 
  
7. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
  
El termini màxim d'execució del contracte és d'UNA SETMANA, sense perjudici dels terminis parcials que, 
en el seu cas, es fixin en el programa de treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar 
des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.  
  
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 
formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats.  
  
Tant tel termini total d'execució com els terminis parcials que, en el seu cas, puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, són 
exigibles i el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats previstes en aquest plec. 
 
Aquest contracte no es prorrogarà.   
  
8. CONDICIONS DELS LICITADORS  
  
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 
plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar. En qualsevol cas, l’objecte 
social de les persones jurídiques haurà de comprendre les prestacions que constitueixen l’objecte del 
contracte. 
 
Els requisits s'han de complir en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de 
l'adjudicació i formalització del contracte.   
  
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a 
aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en escriptura pública fins que no se'ls hagi 
adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal 
han d’indicar els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada un, així com 
que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que resultin 
adjudicataris del contracte. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la 
seva extinció.  
  
9. SOLVÈNCIA   
  
D’acord amb allò establert a l’art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de l'acreditació de la 
solvència econòmica financera i tècnica professional.   
  
Compromís d’adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals i materials: Les empreses 
licitadores es comprometen a executar el contracte amb els mitjans personals i materials que, en cada cas, 
determina la normativa vigent i en qualsevol cas els necessaris per a dur a terme l'obra d'acord amb les 
previsions de la memòria valorada d'aquesta. 
  
10. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS  
  
La inscripció dels licitadors en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) acredita, 
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amb plens efectes jurídics, a tenor d’allò reflectit en aquestes i acreditat mitjançant el corresponent certificat 
d’inscripció, excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i 
capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, i altres circumstàncies inscrites, així 
com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.  

No obstant, els licitadors que vulguin prendre part en el present procediment de contractació obert 
simplificat i sumari que no estiguin inscrits en algun dels referits registres, podran acreditar les dades que 
poden ser acreditades mitjançant els certificats d'inscripció en els esmentats registres d'acord amb les 
condicions d'acreditació dels requisits per a contractar amb l'administració establerts per la llei amb caràcter 
general. 

 
11. GARANTIES  
  
No es requereix la constitució de garanties ni provisional ni definitiva. 
  
12. ADMISSIÓ DE VARIANTS  
 
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants.  
   
13. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS   
  
a) Presentació de documentació   
 
Les empreses licitadores han de presentar les seves ofertes únicament i exclusivament de forma 
electrònica i a través de la funcionalitat de presentació telemàtica d'ofertes de la Plataforma de serveis de 
contractació pública de Catalunya en la qual s'integra el perfil del contractant de l'Entitat Municipal 
Descentralitzada de Campredó, accessible a l’adreça web següent: 
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo 

 
Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran en el termini màxim de 10 dies hàbils des 
de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.  
  
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc subscriure cap altra 
proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la conseqüència de la no admissió de 
totes les propostes presentades en infracció d’aquesta norma.   
  
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.   
  
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada d'una 
proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.  
  
La presentació de l'oferta suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut 
del present plec i el plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o altres llistes oficials d’operadors econòmics d’un 
Estat membre de la Unió Europea.  
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 
nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives. 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir 
al contingut d’aquests.  
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
 

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tortosa
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació telemàtica d’ofertes i els formats de 
documents electrònics admissibles es troben disponibles en la Plataforma de serveis de contractació 
pública de Catalunya. 
 
b) Contingut de les proposicions:  
 
DOCUMENT ÚNIC DE L'OFERTA- Documentació Administrativa i documentació dels criteris 
avaluables de forma automàtica. 
 
Inclourà: 
 
a) Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, signada pel representant legal de 
l’empresa. 
 
b) Proposta econòmica d’acord amb el model que s'adjunta com ANNEX 2. 
 
Les empreses hauran de signar les seves ofertes amb signatura electrònica avançada basada en un 
certificat qualificat o reconegut. 
 
No s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò 
que es considera fonamental per valorar-les.  

 
En el cas de les UTE s'haurà de presentar una única declaració responsable i oferta econòmica subscrita 
per totes les entitats que constitueixin la UTE. Així mateix, haurà d'aportar-se el compromís de constituir la 
unió temporal per part dels empresaris que siguin part de la mateixa de conformitat amb l'exigit a l'apartat 3 
de l'article 69 LCSP, amb una durada que serà coincident, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin; la 
participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. L'esmentat document haurà d'estar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.  

 
14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
  
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
s’atendrà a la millor relació cost - eficàcia.  
 
S'estableix com a únic criteri d’adjudicació el preu, entenent-se que la millor oferta és la que incorpora el 
preu més baix i classificant-se les ofertes per ordre de més a menys econòmiques.  
 
15. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES  
  
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència 
del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests 
efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les 
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el 
DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula 13 d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s 
i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent 
s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç 
que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita 
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.   
   
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 
l’empresa a qui s’adreça.   
  
 
 
Es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements 
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essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat 
degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la 
comunicació.   
  
16. OBERTURA D’OFERTES  
 
L'òrgan de contractació designa la Secretaria-Intervenció de l'EMD de Campredó com unitat tècnica 
encarregada de l'obertura i de la valoració de les proposicions. 
 
L'obertura de les proposicions es realitzarà per la Secretaria-Intervenció garantint que l'obertura no es 
realitzi fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte 
públic d'obertura d'aquestes. 
 
Obertes les ofertes, la seva valoració s'efectuarà de forma automàtica seguint el criteri establert en la 
clàusula 14 del plec, generant-se la proposta d'adjudicació a favor del licitador que obtingui la millor 
puntuació. 
 
Realitzada la proposta d'adjudicació, la unitat de Contractació procedirà, en aquest acte, a comprovar en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està degudament constituïda, que el 
signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta i no està incursa en cap prohibició per 
contractar. En cas que l'empresa encara no estigui inscrita en cap dels esmentats registres o no constessin 
degudament acreditades les esmentades circumstàncies, serà requerida convenientment a l'efecte perquè 
les acrediti de forma fefaent abans de l'adjudicació del contracte.  
 
Resolució d’empat de les proposicions:  
 
En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte, per aquest ordre:  
 
- La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, 
tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2%, sempre 
que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.  
 
- Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relació laboral amb 
persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferència en l’adjudicació del contracte 
l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la 
plantilla. 
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat se sol·licitarà als licitadors en el moment de produir-
se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al finalitzar el termini 
de licitació.  
 
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del contracte es decidirà 
mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.  
 
17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits i 
els paràmetres objectius següents:  
 
- Atès que s’ha establert com criteri d’adjudicació el preu, per determinar si les ofertes contenen valors 
anormals s’ha aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP. 
 
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, l'òrgan de contractació 
sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que pugui determinar si 
efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no 
resulta anormal o desproporcionada. Per aquest motiu, sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant 
comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes 
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà del termini que 
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s’estimi adequat, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per 
escrit. Transcorregut aquest termini, si l'òrgan de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada 
es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del 
procediment.  
 
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb 
l'art. 149.4 de la LCSP.  
 
Si l'òrgan de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini 
decidirà, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
18. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la 
formalització del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses 
licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació.  
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant.  
 
19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat en base al corresponent 
informe de valoració de les ofertes. L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o 
licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies. 
 
20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder 
iniciar-ne l’execució. 
 
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la 
resolució de l'adjudicació o bé mitjançant formalització en document administratiu. La formalització del 
contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en 
què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint aquest document títol 
suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no superior a 
quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.  
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per la seva inscripció, les dades bàsiques sense perjudici de l'obligació de comunicar 
posteriorment les dades relatives a l'execució contractual. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials.  
 
 
 
21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 
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Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les 
empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són: 
 
- El contractista es compromet a adjudicar l'execució del contracte als mitjans personals i materials 
previstos a la memòria valorada de l'obra. 
- Compliment de la legislació mediambiental aplicable a l'objecte del contracte. 
- Compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral. 
- A més s'observaran les següents condicions especials d'execució dels treballs: 
 
Amb l'objectiu de garantir que durant l'execució dels treballs es tinguin en compte consideracions de tipus 
mediambiental, l'empresa adjudicataria ha de disposar en obra els mitjans necessaris per evitar 
abocaments d'emulsió i aglomerat en zones on no s'hagin d'aplicar aquests materials. En cas de produir-se 
un vessament accidental es realitzaran les actuacions necessàries per a la retirada del material vessat de 
la zona i el seu transport a l'abocador autoritzat. L'empresa adjudicatària ha d'informar els treballadors de 
les mesures preventives i el protocol d'actuació en cas d'abocament. 
 
Aquestes condicions especials d'execució seran exigides igualment als subcontractistes que, en el seu cas, 
participin en l'execució del contracte.  
 
22. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ 

 
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista 
arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar 
els efectes d'aquesta. 
 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pels 
contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la Llei.  
 
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà de donar-se 
audiència al contractista. 
 
23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 
L’òrgan de contractació designa aquell qui exerceixi la direcció facultativa de l'obra, com a persona 
responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del 
contracte, les funcions especifiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li 
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i 
per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindrà 
les funcions següents:  
 

− Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació 

− Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no 
correspongués a altres persones; 

− Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  

− Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució 
del contracte, l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats 
finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució 
del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.  
 
 
 
24. EXECUCIÓ DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
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Les obres s'han d'executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de clàusules 
administratives particulars i la memòria valorada d'aquestes que serveix de base al contracte i d'acord amb 
les instruccions que en interpretació tècnica c'aquest doni al contractista la direcció facultativa de les obres 
o, en el seu cas, el responsable del contracte. 
 
Quan les instruccions siguin de caràcter verbal, han de ser ratificades per escrit en el termini més breu 
possible, perquè sigui vinculants per a les parts. 
 
Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és 
responsable de tots els defectes que es puguin advertir en treballs realitzats. 
 
25. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del contracte, 
per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions 
contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions 
descrites en l’article 97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les 
incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
26. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS  
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis parcials 
fixats, si s’escau, en el programa de treball.  
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per 
causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la 
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats següents:   
 
- La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el cas que les 
penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de 
contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva 
execució amb imposició de noves penalitats  
  
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis.  
  
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.  
  
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de 
l’Administració.  
  
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la 
garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments  
 
27. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUÓS DEL CONTRACTE I IMPOSICIÓ DE 
PENALITATS  
  
El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les 
instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del contracte.  
  
L’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua 
de la garantia si hagués estat exigida la constitució d'aquesta. 
  
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà al 
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contractista la indemnització per danys i perjudicis.  
  
Les penalitats que preveuen els dos articles anteriors s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, 
adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han 
de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels 
pagaments esmentats.  
 
28. INDEMNITZACIÓ A TERCERS  
  
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.  
  
29. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA  
  
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs realitzats de conformitat 
amb l’Administració.  
  
El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l'obra executada 
durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els primers deu dies 
següents al mes al que correspongui.   
  
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de certificacions d'obra expedides 
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 i 243 de la 
LCSP .   
 
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació.  
  
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i 
el sector públic que en depèn.  
  
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.  
  
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment 
establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els 
termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials.  
   
30. REVISIÓ DE PREUS  
  
En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus.  
   
31. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
  
Són obligacions del contractista:  
 
1. El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de l’equip directiu 
nomenat per la corporació.  
 
2. Fer- se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin.  
 
3. Emprar el català en les seves relacions amb l’EMD de Campredó derivades de l’execució de l’objecte 
d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han 
d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 
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caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  
 
4. El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment vinculat a l'activitat que desenvolupa 
l'empresa contractista i a l'execució de la prestació.  
 
5. Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.   
 
6. El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, li doni la 
persona que exerceix la direcció de l'obra.   
 
7. Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i al personal autoritzat per l'END l'accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l'execució de les 
obres.   
 
8. Portar el llibre d'Ordres, incidències i subcontractació prèviament diligenciats, de conformitat amb el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals.   
 
9. Assumir les despeses següents:  

 
a) Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres i dels informes específics que la 
persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells previstos en el plec de prescripcions 
tècniques.   
 
b) Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d'organismes o 
particulars.   
 
c) Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen al públic 
sobre l'inici i final de l'obra i de la resta de mesures d'informació que s'acordin.   
 
d) De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que 
aquestes assenyalin.   
 
10. La instal·lació pel seu compte dels senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en la zona esmentada com en 
els límits i rodalies.  
 
11.  A més, ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà 
obligada a la seva immediata reposició.   
 
12. Clàusula ètica:  
 
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.   
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 
durant l’execució dels contractes.  
 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).   
 
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.   
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f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.  
 
13. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'EMD de Campredó per les quantitats que es veiés 
obligat a pagar per incompliments de les obligacions aquí consignades, encara que això li vingui imposat 
per resolució judicial o administrativa.  
 
14. El compliment de tot allò que estableix la normativa de protecció de dades, en particular allò que 
disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 -
Reglament general de protecció de dades- i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals, i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les 
dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.  
 
32. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat amb el 
procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a l'article 207 LCSP.  Aquestes 
modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.   
  
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en 
el contracte.   
  
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP.   
  
Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificació s’acordarà per l’òrgan 
de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte 
es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  
  
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no tindrà dret a 
reclamar cap indemnització.  
 
Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, amb 
independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas un anunci de 
modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que haurà 
d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes emesos.  
  
33. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE  
  
Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació del que disposa 
l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del contractista, en la qual s’han de 
consignar les circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en l’execució d’aquell.  
  
Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis 
efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article 208 LCSP.  
 
34. CESSIÓ DEL CONTRACTE  
  
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la 
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competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:   
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos 
mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta 
s’entendrà atorgada per silenci administratiu.   
 
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit no 
s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la 
fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha 
iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta 
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.   
 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible en funció 
de la fase l'execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.   
 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.   
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de 
les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.   
  
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte  
  
35. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE  
  
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la prestació o part de la mateixa ha d'executar-
se directament pel contractista principal.   
 
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la competència.   
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva 
realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha  la declaració responsable i s’ha de 
presentar una declaració responsable separat per d’indicar en cadascuna de les empreses que es té 
previst subcontractar.   
  
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en 
l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a 
l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que 
autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi 
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes.   
  
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en 
l’article 215 de la LCSP.   
  
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en 
funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències establertes en la clàusula 28 del 
present plec.   
  
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de conformitat 
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amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula 23 d’aquest plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal.   
  
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte 
principal i dels subcontractes.  
  
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes 
de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.   
  
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la 
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.   
  
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.   
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.   
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les 
empreses subministradores per part de l’empresa contractista.   
 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les 
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades 
amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 28 d’aquest plec. 
 
36. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ  
  
En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la seva recepció. 
D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada pels assistents en la 
recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l’obra, que serà d'UN ANY. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el director 
facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha de fixar un termini 
per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat els defectes, se li pot 
concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes imputables al 
contractista.  
  
Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del contractista. 
El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de las obres realment 
executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan 
de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei.  
  
37. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
  
Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 245 de la LCSP, i a més:   
 
- El fet que l’adjudicatari resulti sancionat per l’òrgan de la competència per infracció greu en matèria de 
falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació.  
  
Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter general, així 
com els previstos a l'article 246 LCSP.  
  
En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que disposa l'art. 191 
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LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP.  
 
Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats 
que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord de devolució o cancel·lació 
de garantia definitiva si hagués estat exigida la constitució d'aquesta.  
   
38. REGIM DE RECURSOS  
  
Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de 
regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, 
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a 
drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs 
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent al de la recepció d'aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop 
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat 
resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la 
desestimació tàcita. 
 
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 
 
39. TRIBUNALS COMPETENTS  
  
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i divergències que sorgeixin 
hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdicció contenciosa-administrativa.  
 
ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de 
….............................................................. , amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i 
província), adreça electrònica habilitada ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal número 
.................... 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT  
 

• Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 
a 97 de la LCSP. 

 

• Que l'empresa que represento té la suficient capacitat jurídica, habilitacions legals i 
autoritzacions específicament exigides per a l'exercici de l'activitat que constitueix l'objecte 
del contracte, no incórrer en cap de les prohibicions de contractar establertes en la LCSP  i 
es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

• Que (si s'escau) l'empresa que represento està inscrita en el Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya (RELI) i/o de l’Administració General de l’Estat (ROLECE) i que la 
informació i dades que hi consten en l'esmentat registre no han experimentat cap variació i 
resten vigents (En altre cas, especificar les dades que han experimentat variació).  

 

• Que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials 
que resultin necessaris de conformitat amb les previsions d'aquest plec i la memòria 
valorada de les obres i acreditar l'efectiva disposició d'aquests, cas de resultar proposat per 
a l'adjudicació, amb caràcter previ a aquesta. 
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• Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les 
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en 
l’execució del contracte. 

 

• Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, 
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 

 

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

 

• Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 

 

• Que la plantilla de l’empresa està integrada en un percentatge del __________ % (no inferior 
al 2%) per un nombre de persones treballadores amb discapacitat o que s’ha adoptat alguna 
de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent, comprometent-se a creditar, en 
cas de requerit a l'efecte, aquesta circumstància. 
 

                             ___SÍ      ___NO    ___NO obligat per normativa 

 

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

        ___SÍ     ___NO    ___NO obligat per normativa 

 
Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 
____ Està subjecta a l’IVA. 
 
____ Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-
subjecció o l’exempció. 
 

• Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara: 

 
_____ SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
 

(indicar noms i circumstàncies 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) 

 
_____ NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 
 

• Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

   

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 

professional* 

Mòbil 
Profesional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
 
[Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions 
i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l'EMD de 
Campredó per tal de fer la modificació corresponent.] 
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El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l'EMD 
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 

• Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

 

• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a acreditar, mitjançant la 
documentació corresponent, els requisits de capacitat i representació i altres que li puguin 
ser requerits a l'efecte. 

 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, signo 
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa. 
 
(Lloc i data) 
 
 
(Nom i cognoms – Segell) 
 
ANNEX 2 - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA  
  
  

El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm. , en nom propi o com a (càrrec) de 

l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer........................ 

número........, i amb CIF................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits, continguts 

en el corresponent plec de clàusules administratives particulars i en la corresponent memòria valorada, que 

s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ 

DEL RANXERO 

Es compromet  a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat 

total de: ….........................................................................................................€ (xifra en lletres i en 

números), de la qual …............................................................................€, es corresponen a l'import net del 

contracte i ..............................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus legal del 21%.  

(Lloc i data)  

   
(Nom i cognoms – Segell)  
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l’ordre del dia de la sessió: 
 
09.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, SIMPLIFICAT I SUMARI, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I  ANTICIPADA, I 
DELS CORRESPONENTS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER AL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ XASSÍS DE 3.500 KG AMB 
CAIXA DE CÀRREGA BASCULANT. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que el vehicle destinat al servei de l’EMD, cedit en el seu dia per l’Ajuntament, 
ha dit prou i ha deixat de funcionar per  la qual cosa, malgrat ens han cedit provisionalment un vehicle per 
part de l’Ajuntament, estem des de fa dos mesos en una situació de precaritetat quan a mitjans de 
mobilitat. La proposta contempla l’adquisició d’un vehicle camionet amb caixa de càrrega basculant que 
ens facilitarà de fer tasques que fins ara no podiem fer. 
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Per la Presidència de l’EMD es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent 
proposta: 
 
[... Identificació de l’expedient: 2018-CAM-C0203-000001  
   
     A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:   
  

Tipus de contracte: Subministrament  
Objecte del contracte: Subministrament d'un camió xassís de 3500 Kg amb caixa de càrrega 
basculant.   
Codi CPV: 34134200-7 Camions basculants.  
Valor estimat del contracte, IVA exclòs:                                                       23.140,50 €  
Pressupost de licitació:  
  
Termini d'execució: 1 mes.  

Import net, IVA exclòs:  23.140,50 €   
IVA 21 %:                        4.859,50 €  
Import total, IVA inclòs: 28.000,00 €   

  
Posada de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació les  
característiques de la qual s'han indicat i iniciat per resolució de la Presidència el corresponent expedient.  
  
Acreditades per tant les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de la celebració del contracte així 
com la insuficiència de mitjans propis per dur-lo a terme.   
  
Incorporats a l'expedient els corresponents plec de clàusules administratives particulars i el corresponent 
plec de prescripcions tècniques.  
  
Atès que el pressupost de l'EMD per a l'exercici 2019 preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per fer 
front a la despesa que comporta amb càrrec a les aplicacions pressupostàries d'inversions previstes a 
l'efecte.  
  
Atès que per la Secretaria-intervenció s'ha informat de conformitat l'aprovació de l'expedient i el plec de 
clàusules corresponent.   
  
Vist allò que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a la Junta VeÏnal de 
l'EMD de Campredó proposo l'adopció dels següents  ACORDS:  
  
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte SUBMINISTRAMENT D'UN 
CAMIÓ XASSÍS DE 3.500 KG AMB CAIXA DE CÀRREGA BASCULANT. mitjançant procediment obert 
simplificat i sumari, tramitació ordinària i anticipada, amb un pressupost base de licitació, IVA inclòs, de 
28.000,00 € (Import net: 23.140,50 €; IVA 21%: 4.859,50 €).  
  
Segon.- Aprovar els corresponents plec de clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació així com les seves corresponents prescripcions tècniques.  
 
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil de 
contractant de l'EMD de Campredó integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya 
del corresponent anunci de licitació, establint un termini de presentació d'ofertes que es farà constar en el 
referit anunci, que en cap cas serà inferior als deu dies hàbils posteriors a la data de la publicació de 
l'anunci de la licitació en el perfil del contractant, perquè es presentin, de forma telemàtica, les proposicions 
que s'estimin pertinents.   
  
Quart.- Assumir el compromís de despesa a futur que la contractació comporta amb càrrec al pressupost 
de l'exercici 2019 una vegada aquest hagi estat considerat aprovat definitivament i entrat en vigor, 
sotmetent en qualsevol cas l'adjudicació del contracte a condició suspensiva d'existència de crèdit adequat 
i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en el referit exercici així com, en el seu cas, 
de l'efectiva consolidació dels recursos amb els quals s´hagi previst el seu finançament. 
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Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant l'anunci de la licitació els plecs, i demés documentació  que, 
formant part de l'expedient de contractació, sigui requerida. ...] 
 
La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó acorda, per unanimitat, aprovar en la 
seva integritat els acords continguts en la transcrita proposta. 
 

-oooOooo- 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SIMPLIFICAT I SUMARI, EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA I ANTICIPADA, DEL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ XASSÍS CABINA DE 3.500 KGS. 
AMB CAIXA DE CÀRREGA BASCULANT PER A L'EMD DE CAMPREDÓ  
 
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 

 
1.1 Descripció de l’objecte: 
 
La compra d’un vehicle nou CAMIÓ XASSÍS CABINA DE 3.500 KGS. AMB CAIXA DE CÀRREGA 
BASCULANT segons les especificitats descrites en el plec de prescripcions tècniques, destinat al serveis 
operatius de l'EMD de Campredó. 
 
1.2 Necessitat a satisfer: 
 
Es fa necessari dotar aquesta entitat d'un vehicle de les característiques que a continuació es descriuen per 
a la realització dels serveis que desenvolupa aquesta EMD d'acord amb les seves competències donada la 
insuficiència i precarietat de mitjans actual i l'antiguitat i deteriorament dels vehicles existents. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb l’article 16 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014. 
 
1.3 Codis d’identificació de les prestacions objecto del contracte 

 
L’objecte del contracte s’identifica amb el codi CPV següent: 34134200-7 Camions basculants. 
 
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació 

 
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat i sumari, en el qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb 
els licitadors. La tramitació de l'expedient serà l'ordinària i en forma anticipada. 
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació 
qualitat-preu de conformitat amb el que s’estableix en la clàusula desena. 
 
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de 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, aquest Ajuntament compta amb el 
Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web 
següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo 
 
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte. 
 
El pressupost base de licitació del contracte és de 23.140,50 euros (exclòs IVA) i de 28.000,00 euros inclòs 
l’IVA. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo


 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

31 

 

S’entén que el pressupost base de licitació s’adequa als preus del mercat. 
 
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 23.140,50 euros (IVA exclòs). 
 
CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit 
 
Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec al capítol d'inversions del pressupost de 
l'EMD de l'exercici 2019. 
 
L'EMD de Campredó assumeix el compromís de despesa a futur que la contractació comporta amb càrrec 
al pressupost de l'exercici 2019 una vegada aquest hagi estat considerat aprovat definitivament i entrat en 
vigor, sotmetent en qualsevol cas l'adjudicació del contracte a condició suspensiva d'existència de crèdit 
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en el referit exercici així com, en el 
seu cas, de l'efectiva consolidació dels recursos amb els quals s´hagi previst el seu finançament. 
 
CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus 

 
No cap la revisió de preus. 
 
CLÀUSULA SETENA. Durada 

 
La durada del contracte es comptarà a partir de la data de recepció del vehicle, que no podrà ser superior 
al mes posterior a l'acceptació de l'adjudicació, fins a la finalització del termini de garantia, establert en dos 
anys. 
 
CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l’aptitud per contractar 

 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 
plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar. En qualsevol cas, l’objecte 
social de les persones jurídiques haurà de comprendre les prestacions que constitueixen l’objecte del 
contracte. 
 
La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI). o en 
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) acredita, amb plens 
efectes jurídics, a tenor de l’en ell reflectit i acreditat mitjançant el corresponent certificat d’inscripció, 
excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, i altres circumstàncies inscrites, així com la 
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.  

No obstant, els licitadors que vulguin prendre part en el present procediment de contractació obert 
simplificat i sumari i no estiguin inscrits en els referits registres o no hagin acabat de tramitar la seva 
inscripció podran acreditar les dades que poden ser acreditades mitjançant els certificats d'inscripció en els 
esmentats registres d'acord amb les condicions d'acreditació dels requisits per a contractar amb 
l'administració establerts per la llei amb caràcter general. 

 
CLÀUSULA NOVENA. Presentació de proposicions i documentació administrativa 

 
9.1 Condicions prèvies 

 
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al plec i documentació que regeixen la licitació, i la 
seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les 
seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna. 
 
Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició, ni subscriure cap proposta en unió 
temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció 
d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 
 
9.2 Lloc i termini de presentació d’ofertes 
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La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes 
obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina de preparació i presentació telemàtica d’ofertes de la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic. 
 
La utilització d’aquests serveis suposa: 
 

− La preparació i la presentació d’ofertes de forma telemàtica pel licitador. 
La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema. 
L’obertura i l’avaluació de la documentació a través de la plataforma. 
 
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de deu dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà al de publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant, 
exclusivament de forma electrònica a través de l’Eina de Preparació i Presentació telemàtica d’ofertes que 
la Plataforma de Contractació del Sector Públic posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a 
tal fi. 
 
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es registrin, 
en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 
 
L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanyi hauran d’estar signats electrònicament per 
algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques. 
 
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l’oferta fins al moment de 
la seva obertura, l’eina xifrarà aquests arxius electrònics en l’enviament. 
Una vegada realitzada la presentació, l’Eina proporcionarà a l’entitat licitadora un justificant d’enviament, 
susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 
 
9.3. Informació als licitadors 

 
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l’article 138 de la LCSP, 
l’Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la 
presentació d’ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies 
respecte d’aquella data. Aquesta sol·licitud s’efectuarà a l’adreça de correu electrònic prevista en l’anunci 
de licitació. 
 
9.4 Contingut de les proposicions 

 
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu electrònic, signat pel 
licitador, en el qual es farà constar la denominació de l’arxiu electrònic i la llegenda «Proposició per licitar a 
la contractació del SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ XASSÍS CABINA DE 3.500 KGS. AMB CAIXA DE 
CÀRREGA BASCULANT PER A L'EMD DE CAMPREDÓ”.  
L’arxiu colntindrà els següents documents:  
 
a) declaració responsable 

b) declaració responsable sobre compliment de requisits tècnics (i documentació tècnica complementària). 
c) oferta econòmica. 
 
A) DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de 
….............................................................. , amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i 
província), adreça electrònica habilitada ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal número 
.................... 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT  
 

a) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
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incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 
97 de la LCSP. 

 
b) Que l'empresa que represento té la suficient capacitat jurídica, habilitacions legals i 

autoritzacions específicament exigides per a l'exercici de l'activitat que constitueix l'objecte del 
contracte, no incórrer en cap de les prohibicions de contractar establertes en la LCSP  i es 
troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
c) Que (si és el cas) l'empresa que represento està inscrita en el Registre de Licitadors de la 

Generalitat de Catalunya (RELI) i/o de l’Administració General de l’Estat (ROLECE) i que la 
informació i dades que hi consten en l'esmentat registre no han experimentat cap variació i 
resten vigents (En altre cas, especificar les dades que han experimentat variació).  

 
d) Que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials que 

resultin necessaris de conformitat amb les previsions d'aquest plec i les corresponents 
prescripcions tècniques i acreditar l'efectiva disposició d'aquests, cas de resultar proposat per a 
l'adjudicació, amb caràcter previ a aquesta. 
 

e) Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

 
f) Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a 
la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 
g) Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals espanyols. 
 

h) Que la plantilla de l’empresa està integrada en un percentatge no inferior al 2% de la seva 
plantilla per persones treballadores amb discapacitat o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en la legislació vigent, comprometent-se a creditar, en cas de requerit a 
l'efecte, aquesta circumstància. 

         ___SÍ      ___NO    ___NO obligat per normativa 

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

        ___SÍ     ___NO    ___NO obligat per normativa 

 
j) Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 

 
 _____ SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
 

(indicar noms i circumstàncies 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) 

 
 _____ NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 
 

k) Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

   

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 

professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
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[Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions 
i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l'Ajuntament 
de Tortosa per tal de fer la modificació corresponent.] 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que 
l'Ajuntament pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 

l) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen 
és (indicar les empreses que el composen).  

 
m) Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a acreditar, mitjançant la 

documentació corresponent, els requisits de capacitat i representació i altres que li puguin ser 
requerits a l'efecte. 

 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Tortosa, signo aquesta declaració, sota 
la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa. 
 
(Lloc i data) 
 
(Nom i cognoms – Segell) 
 
B)  Declaració subscrita pel licitador sobre el compliment pel vehicle proposat per al 
subministrament (indicant amb tot detall la marca i model concret d'aquest) dels requisits tècnics 
mínims exigits al plec de prescripcions tècniques. L'esmentada declaració podrà anar acompanyada de 
documentació tècnica del vehicle que acrediti les característiques tècniques del vehicle proposat a efectes 
d'acreditar de forma fefaent el referit compliment. 
 
L'EMD de Campredó es reserva la facultat d'excloure de la licitació quasevol oferta que inclogui un vehicle 
que incompleixi manifestament les condicions tècniques mínimes exigides. 
 
C) PROPOSICIÓ ECONÒMICA  
 
Es presentarà conforme al següent model: 
 
«_________________________, amb domicili a l’efecte de notificacions a _____________, 
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l’empresa 
___________________, amb CIF núm. ___________, assabentat de l’expedient per a la contractació del 
SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ XASSÍS CABINA DE 3.500 KGS. AMB CAIXA DE CÀRREGA 
BASCULANT PER A L'EMD DE CAMPREDÓ, mitjançant procediment obert simplificat i sumari, anunciat 
en el perfil de contractant de l'EMD de Campredó integrat en la plataforma de serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, faig constar que conec els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques que serveixen de base al contracte i els accepto íntegrament, prenent part de la 
licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte per l’import total (en xifres i lletres), IVA 
inclòs, de ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ euros dels quals 
corresponen _______________________________________ euros a l'import net, IVA exclòs,  i 
____________________________________________ euros  a l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Campredó, ___ de ________ de 2018 

 
Signatura del licitador 
 
Signat: _________________.». 
 
 
 
 
 



 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

35 

 

CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació 

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà  únicament al criteri preu 
determinat en cadascuna de les ofertes, quantificable automàticament, puntuant-se aquestes en ordre 
decreixent: 
 
Valoració del criteri preu fins a 100 punts. 
 
Puntuació de cada oferta econòmica = Oferta més econòmica x 100 / Oferta que es puntua 

 
CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de variants 

 
No s’admeten variants. 
 
CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes 

 
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, alguna d’elles 
estigui incursa en presumpció d’anormalitat segons les previsions de l'art. 85 del RGLCAP aprovat per RD 
1098/2001, de 12 d'octubre es concedirà als licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin 
presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en 
aquestes condicions, amb els criteris que s’assenyalen sobre aquest tema en l’article 149.4 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
Rebudes les justificacions s'haurà d'emetre informe que analitzi detalladament les motivacions que hagi 
argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta. 
 
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 
 
A la vista de les justificacions dels contractistes l’oferta dels quals hagi estat classificada com a 
desproporcionada i de l’informe tècnic municipal que les analitzi, l’òrgan de contractació decidirà 
motivadament l’admissió de l’oferta o la seva exclusió. 
 
CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de proposicions 

 
L’òrgan de contractació designa la unitat tècnica de secretaria-intervenció coom encarregada de l’obertura i 
de la valoració de les proposicions. 
 
L’obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat tècnica a través de la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic garantint que l’obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva 
presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic d’obertura d’aquestes. 
 
Obertes les ofertes, la seva valoració s’efectuarà per la unitat tècnica d’acord amb les fórmules establertes 
en la clàusula desena d’aquest plec, generant-se la proposta d’adjudicació a favor del licitador que obtingui 
la millor puntuació. 
 
Realitzada la proposta d’adjudicació, la unitat administrativa procedirà, en aquest acte, a comprovar en el 
RELI o ROLECE que l’empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder 
bastant per formular l’oferta, i no s’incórre en cap prohibició per contractar. 
 
Les circumstàncies que no constin acreditades en el RELI/ROLECE, o quan l’empresa no estigui inscrita, 
es podran acreditar pels licitadors en la forma ordinària prevista per la llei amb caràcter previ a l'adjudicació 
del contracte. 
 
D’acord amb el que es disposa en l’article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions suposa 
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial 
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de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en el RELI, o en les llistes oficials d’operadors 
econòmics d’altres estats membres de la Unió Europea. 
 
CLÀUSULA CATORZENA. Adjudicació del contracte 

 
En un termini de 5 dies des de la finalització del termini per presentar proposicions, es procedirà a adjudicar 
el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a 
la seva formalització. 
 
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser publicada en el 
perfil de contractant en el termini de 15 dies. 
 
CLÀUSULA QUINZENA. Formalització del contracte 

 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 
 
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la 
resolució d’adjudicació. 
 
En qualsevol cas, la formalització del contracte haurà d’efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils 
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma 
prevista en l’article 151. 
 
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat se li 
exigirà l’import del 3 per cent del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 
 
CLÀUSULA SETZENA. Drets i obligacions de les parts 

 
16.1 Abonaments al contractista 

 
El pagament del subministrament s’efectuarà a la realització d’aquest prèvia presentació de factura 
degudament conformada. 
 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els següents 
extrems previstos a l’apartat segon de la Disposició addicional trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica: 
 
El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des de la 
data de la prestació. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de 
Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d’Accés 
equival a la presentació en un registre administratiu. 
 
D’acord amb l’establert en l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, l’Administració tindrà obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació 
dels documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, 
sense perjudici de l’establert en l’apartat 4 de l’article 210, i si es demorés, haurà d’abonar al contractista, a 
partir del compliment d’aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos 
de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Perquè pertoqui a l’inici del còmput de termini per a la meritació d’interessos, el contractista haurà d’haver 
complert l’obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes 
establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el 
termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 
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16.2 Obligacions laborals, socials i de transparència 

 
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social. 
Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre 
Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 
39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del contracte les normes i 
les condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si bé en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a 
complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’establert en l’article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, l’adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a 
l’Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions 
previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en l’àmbit municipal. 
 
16.3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte 

 
Tindran la condició d’obligacions essencials d’execució del contracte, les següents: 
 
a.El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració d’acord amb 
els criteris d’adjudicació establerts per al contracte. 
 
b.Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en relació amb la 
subcontractació. 
 
16.4. Termini de garantia 

 
L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de dos anys, a comptar des de la data de 
recepció, termini durant el qual l’Administració podrà comprovar que s’ajusta a les prescripcions establertes 
per a la seva execució i compliment i a l’estipulat en el present Plec i en el de Prescripcions Tècniques. 
Transcorregut el termini de garantia sense que s’hagin formulat objeccions, quedarà extingida la 
responsabilitat del contractista. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités a l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats l’òrgan 
de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena d’aquests. 
 
16.5. Despeses exigibles al contractista 

 
Són de compte del Contractista les despeses de l’anunci o anuncis de licitació i adjudicació, si escau, de la 
formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que resultin d’aplicació, segons les disposicions 
vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 
 
16.6. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 

 
El contractista estarà obligat, tret que l’òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix i així l’hi 
faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les 
ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries 
per a l’inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l’Administració els documents que para 
això siguin necessaris. 
 
CLÀUSULA DISSETENA. Penalitats per incompliment 
 
17.1 Penalitats per demora. 
 
L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució del contracte i dels terminis parcials fixats 
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per l’òrgan de contractació 

 
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 previstes en l’article 193.3 LCSP: de 0,60 euros per cada 
1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, 
l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d’aquest o acordar la continuïtat de la seva 
execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit 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. 
 
CLÀUSULA DIVUITENA. Resolució del contracte 

 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els fixats en els 
articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s’acordarà per 
l’òrgan de contractació, d’ofici o a instàncies del contractista. 
A més el contracte podrà ser resolt per l’òrgan de contractació quan es produeixin incompliment del termini 
total fixat per a l’execució del contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el 
termini total, sempre que l’òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat 
amb la clàusula 23. 
 
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l’empara de l’article 211 f) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a obligacions essencials per l’òrgan de 
contractació. 
 
CLÀUSULA DINOVENA. Responsable del contracte 

 
En l’acord d’adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable de l’execució del 
contracte, amb les funcions que es preveuen en l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
CLÀUSULA VINTENA. Confidencialitat i tractament de dades 

 
20.1 Confidencialitat 
 
L’empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment dels 
principis d’integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals tinguin accés de manera 
que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i 
contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o 
organitzatives apropiades de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de 
dades). 
 
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que hagi 
finalitzat el contracte. 
 
20.2 Tractament de Dades 

 
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el 
Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de caràcter 
personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació 
necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir 
l’adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte. 
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CLÀUSULA VINT-I-UNENA. 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 para el no previst en ell, serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 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 i estigui vigent després de l’entrada en 
vigor del Reial decret 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 resoldre les controvèrsies que 
sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en l’article 27.1 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

-oooOooo- 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ XASSÍS CABINA DE 3.500 KGS. AMB CAIXA DE CÀRREGA 
BASCULANT PER A L'EMD DE CAMPREDÓ  
 
1.- OBJECTE  
 
El present Plec de Condicions Tècniques té per objecte establir les bases que han de regir el 
subministrament d'un camió xassís cabina de 3.500 kg. amb caixa de càrrega basculant per a l'àrea d'obres 
i serveis de l'Ajuntament de Campredó.  
 
Codi CPV del subministrament: 34.134.200-7 Camions basculants.  
 
2.- JUSTIFICACIÓ  
 
Es fa necessari dotar aquesta entitat d'un vehicle de les característiques que a continuació es descriuen 
per a la realització dels serveis que desenvolupa aquesta EMD d'acord amb les seves competències 
donada la insuficiència i precarietat de mitjans actual i l'antiguitat i deteriorament dels vehicles existents. 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT  
 
El vehicle serà nou i complirà la normativa vigent en la data de publicació de la licitació. Les prescripcions 
tècniques que s'indiquen a continuació són requisits mínims:  
 
a) TIPUS DE VEHICLE: Camió xassís cabina de 3.500 kg. amb caixa basculant.  
 
b) COLOR: Blanc, amb retolació de l'escut i denominació de l'EMD de Campredó en les dues portes de la 
cabina. Les imatges seran facilitades per l'EMD. 
 
c) EXTERIOR DE LA CABINA:  
 
- Ganxo davanter de remolc.  
- Retrovisors abatibles.  
- Sistema de bloqueig central de portes amb funció de comprovació de llum exterior. - Control d'obertura i 
tancament a distància amb comandament de espasí plegable integrat.  
- Fars halògens.  
- Llums antiboira al para-xocs davanter  
- Eixugaparabrisa amb ruixadors d'aigua.  
- Envà separador amb finestra entre la caixa i la cabina.  
- Protecció de baixos del motor.  
- faldilles davanteres  
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d) INTERIOR DE LA CABINA  
 
- Decoració interior de la cabina bàsica.  
- Tres seients: el del conductor i banqueta doble per a dues acompanyants, amb respatller alt, reposacaps i 
tapisseria bàsica. El del conductor amb ajustament d'altura i lumbar.  
- Airbag conductor.  
- Cinturons de seguretat per a totes les places.  
- Calefacció / ventilació regulable i funció antibaf.  
- Filtre de pol·len.  
- Vidres elèctrics.  
- Ràdio / reproductor musical bàsic. Sistema de so amb almenys 2 altaveus.  
- Kit de telèfon mans lliures Bluetooth i punt de càrrega USB.  
- Antenes estàndard: AM / FM i GSM.  
- Catifes de goma.  
 
e) DIRECCIÓ I SUSPENSIÓ  
 
- Direcció assistida  
- Suspensió davantera de molles helicoïdals i posterior ballestes reforçades.  
- Amortidors hidràulics i telescòpics.  
 
f) RODES I PNEUMÀTICS  
 
- Eix davanter: pneumàtics acords a pesos per eixos.  
- Eix del darrere: rodes bessones, amb pneumàtics acords a pesos per eixos.  
- Llandes de 16 ".  
- Pneumàtic de roda de recanvi completa idèntica a la resta, amb suport sota la caixa, gat d'elevació i 2 
falques.  
 
g) MOTOR, CADENA CINEMÀTICA I CAIXA DE CANVIS  
 
- Motor dièsel de cilindrada entre 1.900 i 2.500 cm3.  
- Potència mínima de 130 CV.  
- Sistema d'injecció "common rail".  
- Propulsió posterior.  
- Caixa de canvis manual d'almenys 5 velocitats davanteres i 1 del darrere.  
 
h) SISTEMA D'FRENS  
 
- Frens davanters ventilats i posteriors de disc, amb servofrè.  
- Dispositiu antibloqueig de rodes ABS.  
- Control de la trajectòria ESP.  
- Assistència a la sortida en costa.  
 
i) SISTEMA ELÈCTRIC  
 
- Bateria de 12 V, 90 a 110 Ah  
- Alternador de 180 a 240 A.  
 
j) CAIXA DE CÀRREGA SOBRE XASSÍS  
 
- Caixa basculant del darrere mitjançant motor elèctric.  
- Sòl de xapa de 3 mm. de gruix amb imprimació anticorrosió.  
- 2 portes laterals abatibles dobles i 1 del darrere abatible, en alumini i d'altura 500 mms. amb protecció 
contra la corrosió.  
- Estructura metàl·lica separadora amb la cabina amb reixeta per visió, amb alçada sobre la cabina de 15 
cms.  
- Bidó d'aigua amb aixeta i caixa d'eines, situats a cada lateral inferior de la caixa.  
- Parafangs.  
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k) SEGURETAT I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS:  
 
- Avisador acústic de marxa enrere.  
- El vehicle comptarà amb 1 extintor de tipus portàtil i manual de classe 13A / 55B.  
 
l) MMA:  
 
- 3.500 kg.  
 
m) DIMENSIONS:  
 
- Longitud del vehicle amb caixa entre 6.400 mm. i 6.800 mm.  
- Amplada del vehicle amb caixa i retrovisors plegats entre 1.900 mm. i 2.200 mm.  
- Alçada màxima del vehicle de 2.400 mm.  
- Distància entre els dos eixos entre 3.600 mm. i 4.000 mm.  
 
n) EMISSIONS  
 
- Emissió de gasos d'escapament nivell EURO 6.  
 
4.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS  
 
- No s'admetran.  
 
5.- GARANTIA OFICIAL  
 
- El vehicle quedarà subjecte a un termini de garantia oficial de com a mínim 24 mesos, comptats a partir 
de la data de l'Acta de Recepció del vehicle, inclourà tant les peces com la mà d'obra.  
 
- L'adjudicatari s'obliga durant el període de garantia a:  
 
a) Substituir les peces que siguin necessàries i que siguin degudes a defectes de material o de construcció 
o disseny del vehicle.  
 
b) Executar la reparació, en cas que l'Ajuntament ho consideri oportú, en un màxim de 72 hores, ia comptar 
des de la data de comunicació de l'avaria o anomalia.  
 
c) En cas d'avaries que es produeixin de forma repetitiva, motivades per errors de disseny, fabricació o de 
manipulació parell part de l'empresa adjudicatària, durant la vigència de la garantia, l'adjudicatari establirà 
els mitjans necessaris per esmenar i corregir la deficiència, en cas contrari s'establirà una ampliació del 
període de garantia fins que l'avaria hagi estat esmenada.  
 
6.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A LA RECEPCIÓ DEL VEHICLE  
 
- Marcat CE i Declaració CE de conformitat.  
- Manual d'ús i manteniment en castellà, indicant els tipus i freqüència de les inspeccions i manteniments, i 
si escau, s'indicaran tant les peces que puguin desgastar-se, així com els criteris per a la seva substitució.  
- Original de la Fitxa Tècnica del Vehicle (ITV).  
- Permís de Circulació.  
- Garantia expedida, segellada i signada.  
- Servei postvenda amb recanvis i assistència tècnica.  
- Qualsevol altra documentació que l'adjudicatari estimi oportú. 
 
 
7.- OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI  
 
Serà per compte de l'adjudicatari:  
 



 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

42 

 

- El desplaçament del vehicle fins a la seu de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, C/Rafael 
Escardó i Valls, s/n. 43897 Campredó. Tel. 977 59 70 50, e-mail: info@campredo.cat 
-  La posada en marxa a les instal·lacions de l'EMD.  
- La formació del personal municipal encarregat del maneig del vehicle, així com la instrucció en el 
manteniment diari dels equips.  
- La matriculació del vehicle, incloent la col·locació de les plaques en el mateix, així com quants despeses 
s'originin, com ara taxes, permisos despeses d'homologació i legalització d'elements a efectes d'ITV, de 
manera que el vehicle es lliuri a punt per a la circulació, a falta de l'assegurança obligatòria.  
 
8.- TERMINI DE LLIURAMENT  
 
- El vehicle haurà de ser lliurat totalment equipat dins del MES següents a la data de la signatura del 
contracte. 
 
9.- Pressupost base de licitació, VALOR ESTIMAT I PREU DEL CONTRACTE  
 
- El Pressupost Base de Licitació és de VINT MIL EUROS (28.000,00 euros), IVA i altres impostos inclosos, 
que podrà millorar a la baixa.  
 
- El Pressupost anterior es desglossa en un valor estimat de 23.140,50 euros corresponent al cost del 
subministrament i 4.859,50 euros a l'IVA.  
 
Es passa a tractar seguidament el següent punt de l’ordre del dia: 
 
10.- PROPOSTA D'ACORD DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT INSTITUCIONAL DE L'EMD DE 
CAMPREDÓ AL CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA PORT RODÓ I, EN EL SEU CAS, DE LA ZER 
MESTRAL. 
 
Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l'adopció de la següent proposta d'acord: 
 
[… Atès que de conformitat amb la LLei 25/1985, existeixen en els centres educatius els consells escolars 
com òrgans i instruments de consulta i participació  en la gestió dels centres. 
 
Atès que correspon la designació d'un representant per part de l'EMD de Campredó en el Consell Escolar 
de centre de l'Escola Port Rodó i, en el seu cas, en el de la ZER Mestral. 
 
A la Junta Veïnal proposo l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Designar la Sra. Rosanna Fatsini Bonilla com a representant de l'EMD de Campredó en el 
consell escolar de l'Escola Port Rodó de Campredó i, en el seu cas, en el de la ZER Mestral. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord als esmentats òrgans col·legiats i, en el seu cas, a l'administració 
educativa....] 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat aprovar la transcrita proposta. 
 
Es passa a tractar seguidament el següent punt de l’ordre del dia: 

 
-II- 

SEGUIMENT I CONTROL 

11.-  MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS:  
 
11.1.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS 

 
 
Es proposa a la Junta Veïnal l'adopció dels acords continguts en la següent moció: 
  
[… L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els 
innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, més de dos 
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milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a 
favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.  
  
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la repressió i la 
violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat 
espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de 
diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels 
tribunals de justícia.   
  
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del Govern de Catalunya, el 
vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors 
Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles 
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de 
Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.  
  
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre de 2018 es 
van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els 
acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.  
  
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i malversació, parteixen d’un 
relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única violència que es va poder 
veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien 
exercir el dret a vot.  
  
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat de 
decidir el futur polític de Catalunya.  
  
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i la presó dels 
nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització de la justícia per donar resposta al que 
és un conflicte polític.   
  
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la situació 
catalana.   
  
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat reflecteixen un 
caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes idees polítiques diferents a les 
dels que proclamen la ‘unidad de España’.  
  
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la 
ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se democràticament no 
constitueix cap tipus de delicte.   
  
El ple de la corporació de l’EMD de Campredó demana l’adopció dels següents:   
  

ACORDS  
  
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de l’Estat als 
nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 d’octubre de 2017.   
  
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un relat 
inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.  
  
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la realitat, per 
crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i 
pacífiques dels catalans.  
  
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de les 
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persones exiliades.   
  
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part de 
l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones exiliades.   
  
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la 
Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament 
Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a 
l’AMI. ...] 
 

El Sr. Emigdi Subirats manifesta que aquesta és una moció que mai haguesim volgut haver de defensar 
perquè si ho hem de fer és perquè hi ha persones en presó mancades de llibertat a causa de l’onada 
repressiva de l’estat només per haver volgut exercir un dret internacionalment reconegut, com és el dret a 
l’autodeterminació dels pobles. És hora de demanar que s’acabi d’una vegada per totes aquesta vergonya i 
que es repsectin els drets civils i democràtics dels ciutadans de Catalunya. 
 

El Sr. Àngel March manifesta que el seu grup s’adhereix plenament al contingut de loa moció. 
 

La moció és aprovada per unanimitat de tots els membres de la Junta Veïnal. 
 

Seguidament es passa a tractar la segona de les mocions inclosa a l’ordre del dia: 
  
11.2.- MOCIÓ SOBRE ELS PLANS EXTERIORS D’EMERGÈNCIA DE LES CENTRALS NUCLEARS 

 
El Sr. Gerard March defensa l’aprovació de la següent moció presentada de comú acord per tots els grups: 
 
[ …  MOCIÓ SOBRE ELS PLANS EXTERIORS D’EMERGÈNCIA DE LES CENTRALS NUCLEARS  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
El debat nuclear té pendents molts reptes pendents d’afrontar fonamentals per al país: la generació de 
fonts d'energia alternatives per afrontar el tancament en els propers anys de les centrals nuclears, la gestió 
i emmagatzematge dels residus nuclears, i la generació d'un teixit econòmic alternatiu als municipis de 
l'entorn nuclear on avui moltíssima gent viu directa o indirectament de les centrals. No obstant, si algun dels 
reptes del debat nuclear arrossega una urgència històrica és la gestió dels plans d'emergència nuclear.  
A Catalunya es troben 3 dels 7 reactors nuclears existents a l'Estat espanyol, 2 al municipi Ascó i 1 a 
Vandellós, on, des de l'accident succeït al 1989, hi ha un segon reactor fora de funcionament. Les centrals 
d'Ascó i Vandellós van ser dissenyades fa quaranta anys, quan els estàndards tecnològics de seguretat no 
eren els d'avui en dia, en una societat on l’exigència sobre el respecte al medi ambient i sobre la 
responsabilitat social de les empreses era molt inferior a la del segle XXI Vandellós i Ascó, a diferència de 
la resta de centrals nuclears de l’Estat ubicades en territoris despoblats, es troba en un territori on en 
període estival resideixen centenars de milers de persones dins del radi dels 20 quilòmetres. Moltes d’elles 
turistes sense la més mínima informació sobre les pautes d'actuació davant d'una emergència.  
La catàstrofe de Fukushima del 2011 va posar en evidència una vegada més, no tan sols, la fi del 
paradigma de la seguretat nuclear, sinó que també va posar en evidència la incapacitat de les institucions 
per protegir a la població dels accidents nuclears, fins i tot, a un país com Japó amb àmplia experiència en 
la gestió de grans catàstrofes. A Fukushima, com també havia passat en accidents anteriors, es va haver 
d'evacuar i confinar a tota la ciutadania del radi dels primers 20 quilòmetres, i a molts dels residents fins a 
50 quilòmetres de distància dels reactors accidentats.  
L’accident de Fukushima va provocar que al 2014 el Consell de la Unió Europea modifiqués la Directiva 
2009/71/Euratom, incrementant les mesures i els criteris de seguretat de les instal·lacions nuclears, 
directiva que havia de transposar-se pels Estats afectats abans del 15 d'agost de 2017. L'Estat espanyol 
encara no ha transposat totalment aquesta directiva comunitària, ni ha incorporat els aprenentatges de 
Fukushima al «Plan básico de emergencia nuclear (PLABEN 2004)» i al «Plan de Emergéncia Nuclear 
Exterior a las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós (PENTA 2009)».  
L’aplicació efectiva dels plans d'emergència arrosseguen una mancança històrica d'infraestructures i 
recursos. Mancances que comencen per les pròpies instal·lacions del Centre de Coordinació Operativa del 
PENTA (CECOP); per la línia ferroviària R-15 amb les estacions tancades, amb accessos insuficients, i 
amb un manteniment de la via inadequat; per la cobertura de les telecomunicacions als nuclis de població 
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de la Zona I i pels sistemes d’alerta i comunicació als ciutadans en emergències; per la  
manca d’operativitat de les estacions de classificació i descontaminació de la població; per la manca 
d’instal·lacions mèdiques de descontaminació especialitzades de proximitat... Aquestes mancances són 
més notables als municipis que es troben entre els 10 i 20 quilòmetres de les centrals, als quals no se'ls ha 
dotat de les inversions i mecanismes de protecció que ja disposen als municipis de l’actual Zona I en els 
àmbits de formació, informació, comunicació, confinament i evacuació.  
Finalment destacar les mancances i incompliments del «Programa de Simulacres». El punt V.5 del PENTA, 
del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d'Ascó i Vandellós, compromet a la 
Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interiori al Consejo de Seguridad Nuclear a 
coordinar «almenys, un simulacre general cada tres anys», quan en realitat només se’n va realitzar un al 
1987. Tot i la realització de simulacres parcials de despatx, aquest fet impossibilita que es pugui comprovar 
l'eficàcia real del PENTA en la posada en pràctica de les mesures de protecció i de les actuacions 
d’emergència amb un simulacre total amb mobilització d'operatius i recursos.  
Davant la responsabilitat que el Govern de Catalunya i les administracions locals dels territoris tenen sobre 
diversos dels grups d'actuació del PENTA, i de la gran majoria de recursos que davant d’una emergència 
caldria mobilitzar: bombers, policia, personal sanitari i de serveis socials...  
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’EMD de Campredó proposa 
d’adopció dels següents  

ACORDS  
 

Primer. Denunciar la gravíssima negligència de l’Estat espanyol respecte a la seguretat dels centenars de 
milers de ciutadans i ciutadanes que resideixen o estiuegen a un radi de vint quilòmetres de les centrals 
nuclears de Vandellòs i d’Ascó.  
 
Segon. Exigir al Govern de l’Estat les actuacions següents:  
 
a) Transposar totalment i immediatament la Directiva 2014/87/Euratom del Consell, del 8 de juliol, per la 
qual es modifica la Directiva 2009/71/Euratom, per la qual s’estableix un marc comunitari per a la seguretat 
nuclear de les instal·lacions nuclears.  
 
b) Aprovar, per mitjà del Ministeri de l’Interior, un nou pla d’emergència nuclear exterior a les centrals 
nuclears d’Ascó i Vandellòs (Penta) adequant-lo a la Directiva 2014/87/Euratom del Consell i ampliant la 
zona I (zona de mesures de protecció urgents) per a incorporar-hi els municipis que tinguin un nucli de 
població en la zona compresa entre els radis de deu i vint quilòmetres al voltant de la central nuclear.  
 
c) Dotar els municipis amb nuclis de població compresos dins del radi de vint quilòmetres al voltant de la 
central nuclear dels mitjans i infraestructures necessaris per a complir amb eficàcia les funcions que 
estableixen els plans d’emergència, posant una atenció especial en els àmbits de les infraestructures de 
comunicació per a facilitar l’evacuació de la població, de les telecomunicacions per a transmetre les 
comunicacions durant l’emergència, de la distribució de les substàncies per a la profilaxi radiològica i de 
facilitació del confinament i l’abastament a la població confinada. 
 
d) Desenvolupar les inversions necessàries en la línia ferroviària R-15 per tal que les infraestructures 
estiguin en un estat òptim per a complir les funcions de concentració i d’evacuació posterior de la població 
en una suposada emergència nuclear.  
  
e) Retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics, 
aprovat pel Parlament, tenint present que una part dels ingressos provinents d’aquest impost són finalistes i 
es destinen a millorar els sistemes de protecció dels municipis nuclears.  
  
f) Acordar, per mitjà d’una llei o un conveni, de traslladar al Departament d’Interior la direcció i gestió del 
Pla d’emergència nuclear (Penta).  
  
g) Presentar un nou pla de gestió dels residus radioactius per a gestionar-los fins que fineixin les 
autoritzacions d’explotació.  
 
h) Presentar un pla amb les actuacions necessàries per a desmantellar les centrals nuclears, i crear un 
fons per al desmantellament que garanteixi que els operadors de les centrals nuclears facin les aportacions 
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necessàries per a cobrir els costos dels desmantellaments i de la gestió dels residus, i també per als plans 
de desenvolupament econòmic i social dels territoris afectats pel desmantellament.   
 
i) Permetre la participació de la Generalitat en la gestió del Fons per al Desmantellament i en l'elaboració i 
gestió dels plans de desenvolupament social i econòmic vinculats al tancament de les centrals nuclears de 
Catalunya. 
 
Tercer. Celebrar la propera constitució al Parlament de Catalunya d’una comissió d’estudi sobre els plans 
d’emergència nuclear de les centrals d’Ascó i Vandellòs i les mesures i infraestructures necessàries.  
 
Quart. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’Estat i a les entitats municipalistes.  ...] 
 
El Sr. Gerard March manifesta que un dels reptes que tenim en aquest territori és el de respondre a 
possibles emergències nuclears donat que hi tenim tres centrals nuclears instal·lades dissenyades des de 
fa més de 40 anys i amb plans d’emergència obsolets i no adaptats a les directives corresponents. A això 
s’hi suma la manda de recursos destinats a aquesta finalitat, la no cobertura de nuclis de població del 
voltant de les centrals, la no adaptació plans d’emergència i la no realització de simulacres d’accident des 
de fa moltíssim temps. 
 
El Sr. Àngel March manifesta que el seu grup s’adhereix plenament al contingut de la moció. 
 

La moció és aprovada per unanimitat de tots els membres de la Junta Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar el darrer dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 

 
- El Sr. Àngel March pregunta sobre la despesa que comportarà el conveni que es vol subsciure amb ADIF 
per al l’arrendament de l’edifici de l’estació? 

 
- El Sr. Josep Esquerré respon l’esborrany presentat per ADIF és, en el seu redactat actual, de difícil 
assumpció donat l’elevat volum de la inversió que s’ha de dur a terme. 
 
- El Sr. Damià Grau manifesta que és un principi per a començar a parlar. Ara podrem començar a fer-ho. 
  
-  El Sr. Diego Castells demana si el vehicle que es vol adquirir podrà conduir-se amb un carnet de 
conducció normal o per contra haurà de ser-ho amb un carnet especial? 

 
- El Sr. Damià Grau manifesta que el carnet de conducció es del tipus normal perquè la MMA del vehicle no 
supera el pes màxim que es preveu per aquest tipus de carnet. 
 
- El Sr. Emigdi Subirats manifesta que cal fer saber que malgrat la biblioteca aquests dies resta tancada per 
indisposició de la bibliotecària el «club de lectura» continua les seves activitats amb normalitat. 
 
- Que es disposa, així matiex, d’un dossier informatiu a disposició del públic amb  els canvis de nom dels 
carrers. 

---ooOoo--- 
  

I essent les nou del vespre 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 


