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Secretari:   
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Campredó, sent dos quarts de deu del 
vespre del dia VINT-I-QUATRE DE GENER 
DE DOS MIL VINT prèvia convocatòria 
girada a l’efecte, es reuneixen, en primera 
convocatòria, a la sala de reunions de la 
seu de l’EMD, els membres de la Junta 
Veïnal de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Campredó que al 
marge es relacionen, a l’objecte de realitzar 
sessió ordinària sota el següent   

  
    ORDRE DEL DIA     

   - I -     
      PART RESOLUTIVA     

     
1.- Aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a les sessions anterior ordinària, de data 29 de 
novembre de 2019 i extraordinària de data 23 de desembre de 2019.  
2.- Informes de la Presidència.  
3.- Dació de compte de resolució de la Presidència sobre atorgament de llicència de gual carrer 
al C/Gandia 15, sol·licitada per Sebastián Álvarez Luque  
4.- proposta d'acord d'aprovació de la memòria valorada de les obres de pavimentació d’un tram 
del camí “Coll de rajolers”. 
5.- proposta d'acord d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
simplificat i sumari, i dels corresponents plecs de clàusules administratives particulars que han 
de regir l'adjudicació del contracte d'obres de pavimentació d’un tram del camí “Coll de rajolers”.  
6.- Adhesió al contracte basat en l'Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors 
(DEA) del Consorci Català pel desenvolupament local (CCDL) i adquisició d’1 aparell DEA a 
l’empresa Caryosa Hygienic Solutions, SL d’acord amb l’oferta efectuada per aquesta en base a 
les condicions del referit acord marc.   
7.- Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització 
privativa i l’aprofitament especial de la via pública i els espais d’ús públic de l’EMD de Campredó.   

 
 -II-  

SEGUIMENT I CONTROL  
8.-  mocions de grups polítics:  
8.1.-  Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la 
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resta de presos i preses polítiques.  
8.2.- Moció del grup de Junts x Campredó de  rebuig a la resolució de la Junta electoral central 
respecte el M.H. president de la generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.  
8.3.- Moció proposta institucional per un servei ferroviari digne.  
8.4.- Moció que presenta el grup municipal de Junts x Campredó per exigir la millora dels serveis 
ferroviaris a les terres de l’Ebre.  
9.- Precs i preguntes.  
Oberta la sessió pel President, s’indica per aquest que donem inici al primer ple de l’any 2020 de 
forma puntual i en el dia i hora corresponent.   
 
Així mateix, s’indica pel President que es proposarà per a millor estudi la retirada de l’ordre del 
dia del punt setè d’aquest relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa d’ocupació de la 
via pública en allò que fa referència a la instal·lació de taules i cadires atès que el que es farà es 
redactar, amb independència de l’ordenança fiscal existent, una nova ordenança reguladora de 
l’ocupació de la via pública que s’ajusti millor a la realitat i a les necessitats de Campredó. 
 
Seguidament es passen a tractar els diferents punts inclosos en l’ordre del dia de la sessió:  
  
01.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LES SESSIONS 
ANTERIOR,ORDINÀRIA, DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2019 I EXTRAORDINÀRIA DE 
DATA 23 DE DESEMBRE DE 2019.  
 
Pel que fa l’acta de la sessió ordinària de data 29 de novembre de 2019, les Sres. Farala Ventura 
i Carla Castillo manifesten que l’apartat de precs i preguntes de l’esborrany de l’acta de la 
referida sessió no reflecteix fidelment ni íntegrament allò que van dir i que van lliurar un 
document que reflectia la seva intervenció el el referit apartat demanant que s’efectuï la correcció 
de l’acta en els termes continguts en el document lliurat. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que ell també va dir més coses en la seva resposta a la pregunta 
formulada sobre la despesa que generaven edificis propietat de l'Ajuntament, concretament en 
relació amb l’edifici del carrer Gandia, en que va indicar, en relació a la  pregunta formulada, que 
el referit edifici no tenia cap cost d’IBI, llum ni aigua.  
 
Queda pendent per tant l’aprovació de l’acta de la referida sessió a la incorporació de les 
referides correccions. 
 
S’aprova per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal l’acta de la sessió de data 23 de 
desembre de 2019. 
 
02.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA 
 
Per la Presidència s’informa dels següents temes: 
 
- Que es va assistir a un consell d’alcaldes del Baix Ebre en el que es va tractar de la 
problemàtica dels serveis ferroviaris. 
 
Se’n preveu dur a terme un altre en relació als danys causats pels aiguats i mesures a prendre. 
 
- Que s’ha dut a terme una reunió a l’Ajuntament en relació a la mesa negociadora de la 
renovació dels convenis de les EMD. S’ha tingut també una reunió amb les EMD de Bitem i 
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Jesús per mirar de posar en comú una proposta conjunta. 
 
- Que es va efectuar un reconeixement a la treballadora Sra. Paula Sànchez amb mutu de la 
finalització de la seva relació laboral. 
 
Governació.- -sr. Gerard March 
 
Informa que hi va haver una reunió a terme amb els responsables de la Policia Local per tal 
d’efectuar un seguiment dels problemes habituals. 
 
- Que s’han renovat els convenis amb diferents mitjans de comunicació per a la difusió de les 
activitats que es duen a terme a Campredó. 
 
- Que s’està estudiant l’elaboració d’una ordenança que reguli de forma més adequada 
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, és a dir les terrasses de bars i restaurants. 
 
- Que es va efectuar un seguiment de la llevantada ocasionada per la tempesta «Glòria» 
establint comunicació permanent amb protecció civil, policia local, mossos d’esquadra i procurant 
tenir la ciutadania informada en tot moment. 
 
Cultura i patrimoni.-  
 
S’informa que el Club de lectura de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill celebra com a novetat una 
sessió de lectura poètica comptant amb la presència de la poetessa Montse Boldú que es 
complementarà amb una exposició fotogràfica de Llorenç Marín i Haikus de Carme Cruelles 
 
Que s’ha donat el tret de sortida a l’any Francesc Llop en commemoració del cinquantè 
aniversari del traspàs de l'il·lustre pintor campredonenc en que es duran a terme diverses 
activitats en col·laboració amb l'Associació Amics de Francesc Llop.  
 
Ensenyament.-  
 
- S’informa que el passat 8 de gener va tenir lloc a l’escola Port Rodó una jornada divulgativa de 
la  campanya de civisme i convivència que promou l’EMD i que vol fomentar les relacions 
solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes i el medi que ens envolta.  
 
- Que el passat 2 de febrer s'ha celebrat el Dia Mundial de les Zones Humides i Campredó ha 
participat amb una activitat a la pedrera de la zona dels Argilers, amb la finalitat de divulgar el 
valor d’aquests espais restaurats i la flora i fauna que contenen, en la que han participat 
l’empresa CEMEX i la Universitat de Barcelona. 
Joventut. Sra. Alba Estorach.-  
- Informa de la celebració de la festa de fi d’any a l’edifici «La C» organitzada per l’associació de 
joves.  
- Del circuit lúdico esportiu organitzat pels Quintos. 
- De la desfilada de moda de la dissenyadora Vicky Tomàs 

- De la col·laboració de l’associació Campredó Jove en les activitats dutes a terme durant la 
marató de TV3. 
Urbanisme.- Sr. Roger Ripoll 
- Informa que s’està elaborant una memòria valorada per a la ordenació dels espais exteriors de 
l’edifici la C que es podrà executar quan es disposi de subvenció de la Diputació. 
- Que la via verda creua del Baix Ebre que ressegueix l’antic traçat del Carrilet creua el terme de 
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Campredó. Hem parlat amb els veïns afectats i hem proposat millores al projecte. 
- Que s’ha tingut una reunió amb responsables d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tortosa per tal 
de desbloquejar el tema de la cessió dels vials necessària per a la urbanització del carrer Solicrú. 
- Que es va produir l’ensorrament d’una casa a Font de Quinto com a conseqüència dels darrers 
aiguats. 
 

Promoció.  
- S’informa de la celebració de la Fira Nadalenca, aquest any a les escoles de Font de Quinto i 
amb la incorporació també de la C, amb gran èxit de públic i participants. 
Que es va estar 48 hores sense llum degut al passat temporal de pluges i que s’ha estat 
assessorant als ciutadans afectats pel tall de llum a presenta les corresponents reclamacions 
davant la companyia subministradora d’electricitat. 
Sanitat i Benestar. 
- S’informa que el dia 10 de gener va tenir lloc una jornada de donació de sang amb l’assoliment 
de 26 donacions. Agraïm la col·laboració del Forn Gisbert i l’empresa Cassil.  
- Que s’ha dut a terme el canvi del lloc d’atenció de l’assistenta social del consultori a l’edifici 
municipal. 
Serveis. 
- S’informa que s’ha procedit a efectuar la decoració nadalenca de diversos espais públics. Els 
llums que s’han instal·lat són de baix consum LED. L’any que ve es preveu ampliar els espais 
enllumenats. 
- Que també es va construir un Tronc de Nadal gegant.  
- Que s’ha efectuat la neteja de la primera planta de l’edifici del carrer Gandia. Es va retirar una 
bona carretada de trastos i brossa. 
- Que s’ha treballat en realitzar reparacions de mobiliari urbà i en la instal·lació de cartelleres i 
plafons informatius. També en el mobiliari de l’escola. 
- Que s’han esdevingut problemes ja molt habituals en el funcionament de l’enllumenat públic 
arribant a estar quatre dies seguits sense llum. 
- Que s’ha efectuat la reparació de 60 m2 de vorera amb recursos i mitjans propis. 
- Que s’ha procedit a la instal·lació de les noves plaques indicadores dels carrers. 
- Que s’han incorporat dues netejadores, una al desembre passat i altra al gener. 
Camins. 
- Que s’ha efectuat la valoració dels danys a camins efectuats pels aiguats, especialment a 
camins de terra on es produeixen fàcilment esllavissaments. Hem fet algunes actuacions. 
- Que avui aprovarem la memòria valorada per a l’arranjament del camí del Coll de Rajolers, 
especialment afectat en la rampa del barranc de Rocacorba. 
- Que s’ha adecentat la rotonda de Miquel Alimentació a l’entrada del poble. 
Finançament.- Sr. Josep Esquerré.  
Informa de la reunió amb els tècnics municipals Sr. Manel Loras i Sra. Crstina Beguer per tal 
d’obtenir informació sobre diversos aspectes del conveni relatius al finançament de l’EMD  sobre 
els quals teníem inquietuds o diferències de criteri. Ens han explicat el funcionament del 
mecanisme de finançament i les variables que hi operen i ens hem de preparar per la finestra 
d’oportunitat que ens ofereix el nou conveni i la forma en què em d’orientar la seva negociació. 
Seguidament es passa a tractar el tercer dels punts inclosos en l’ordre del dia: 
03.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE ATORGAMENT DE 
LLICÈNCIA DE GUAL CARRER AL C/GANDIA 15, SOL·LICITADA PER SEBASTIÁN 
ÁLVAREZ LUQUE.  
 
Per la Presidència es dona compte d’haver dictat la següent resolució: 
 
[...Vist l'expedient tramitat a instància del Sr. SEBASTIÀN ÁLVAREZ LUQUE, amb DNI 
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40910344-Z, relatiu a sol·licitud de llicència de gual en local situat als baixos de vivenda de la 
seva propietat situat al carrer Gandia, 15 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 Junta Veïnal d’aquesta EMD i publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 31 de data 16 de febrer de 2016.  
  
Atès que pel Sr. SEBASTIÀN ÁLVAREZ LUQUE 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. SEBASTIÀN ÁLVAREZ LUQUE llicència de gual per a l’accés per 
damunt de la vorera al local situat als baixos de vivenda de la seva propietat situat al carrer 
Gandia, 15 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.  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. SEBASTIÀN ÁLVAREZ LUQUE, 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 potestatiu, 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 presumpta 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 recurs o en el termini 
de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es produeixi la desestimació 
presumpta del recurs. ...] 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 
Seguidament es passa  a tractar el quart dels punts inclosos en l’ordre del dia de la sessió: 
 
04.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE 
PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ “COLL DE RAJOLERS”.- 
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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 d’un tram del camí «Coll de Rajolers» 
que actualment es troba afectat 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 35.251,76 € 

13% despeses generals 4.582,73 € 

6% benefici industrial 2.115,11 € 

Suma 41.949,60 € 

IVA 21% 8.809,42 € 

Pressupost total d'execució per contracta, IVA inclòs. 50.759,02 € 

 
-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 de l’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 D’UN TRAM 
DEL CAMÍ “COLL DE RAJOLERS”, amb un pressupost d'execució per contracta de 50.759,02 €, 
dels quals 41.949,60 € corresponen a l'import net i 8.809,42 € 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 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. ...]  
 
El Sr. Damià Grau manifesta que l’obra preveu la pavimentació mitjançant formigó de 15 cm. De 
gruix d’un tram de 900 m. Lineals del camí de referència.  Això donarà al ferm del camí una major 
resistència.  
 
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. 
 
Seguidament es passa a tractar el cinquè dels punts inclosos en l’ordre del dia: 
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05.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SIMPLIFICAT I SUMARI, I DELS CORRESPONENTS 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ 
“COLL DE RAJOLERS”.  
 
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: 2020-CAM-C0201-000001 
   
     A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:   
  

Tipus de contracte: Obres  
Objecte del contracte: Obres de pavimentació d’un tram del camí “Coll de Rajolers” 
Codi CPV: 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació  
Valor estimat del contracte:                                                     41.949,60 €   
Pressupost de licitació:  
  

   

Import net, IVA exclòs:  41.949,60 € 
IVA 21 %:                        8.809,42 € 
Import total, IVA inclòs: 50.759,02 € 

Termini d'execució:  Una 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 2020 preveu l'existència de crèdit adequat i 
suficient, sense perjudici de l'efectiva consolidació dels recursos amb els quals s´hagi previst el 
seu finançament, 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 OBRES DE 
PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ “COLL DE RAJOLERS” mitjançant procediment obert 
simplificat i sumari, tramitació ordinària i anticipada, amb un pressupost base de licitació, IVA 
inclòs, de 50.759,02 € € (Import net: 41.949,60 €; IVA 21%: 8.809,42 €).  
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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 la despesa que la contractació comporta amb càrrec al pressupost de l'exercici 
2020, sotmetent en qualsevol cas l'adjudicació del contracte a la condició suspensiva 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. 
 
La Sra. Farala Ventura pregunta si es reben subvencions per a l’execució d’aquest tipus d’obres. 
 
El Sr. Josep Esquerré manifesta que només es rep finançament de les transferències de Tortosa 
per inversions i, quan s’escau, del PAM. La resta es finança amb fons propis. El que no són 
inversions sinó manteniments  amb càrrec al capítol 2.  
 
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 «COLL DE RAJOLERS» 

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   
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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  
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 - MODEL DE 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 "COLL 
DE RAJOLERS" 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 24 de gener de 2020. 
   
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 
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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).  
 
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret 
administratiu i, en 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 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 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo
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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-MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS, AMB DOS CÈNTIMS (50.759,02 €). Aquest import es desglossa en 
QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS, AMB SEIXANTA CÈNTIMS  
(41.949,60 €) corresponents a l'import net i VUIT-MIL VUIT-CENTS NOU EUROS, AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (8.809,42 €) 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. 
 
L'EMD de Campredó assumeix el compromís de despesa que la contractació comporta amb 
càrrec al pressupost de l'exercici 2020, 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 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 41.949,60 € 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 el termini total d'execució com els terminis parcials que, en el seu cas, puguin fixar-se en 
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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, 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  
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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 l’eina «Sobre Digital» 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.  
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació d’ofertes mitjançant l’eina «Sobre 
Digital» i els formats de documents electrònics admissibles es troben disponibles en la 
Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya. 
 

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tortosa
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b) Contingut de les proposicions:  
 
SOBRE 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 la declaració responsable, 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 
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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 
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.  
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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 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. 
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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 

 
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 adjudicatària ha de disposar en obra dels 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 
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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 

 
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 
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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 contractista la indemnització per danys i perjudicis.  
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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.  
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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 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:  
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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.   
 
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.   
  
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 
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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 només 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 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  



24 

 

 Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

 

 

C/Rafel Escardó Valls S/N 

T977 59 70 5043897 Campredó  F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

 

  
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 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 
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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 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP.  
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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.  
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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. 

 

• 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 
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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.] 
 
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 
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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 "COLL DE RAJOLERS" 

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 sisè dels punts inclosos en l’ordre del dia de la sessió: 
 
06.- ADQUISICIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT D’UN APARELL 
DESFIBRIL·LADOR EN BASE A L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’APARELLS 
DESFIBRIL·LADORS (DEA), I ELS SERVEIS ASSOCIATS DE MANTENIMENT I FORMACIÓ 
(EXPEDIENT 2016.03) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL)   
 
Després d’haver estat acordat per unanimitat dels membres presents la seva inclusió a l’ordre del 
dia de la sessió, es proposa per la Presidència a la Junta Veïnal, l’adopció dels acords continguts 
en la proposta que literalment es transcriu: 
 
PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE 
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L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

[... ANTECEDENTS 

 
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) 
decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder 
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, 
com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i 
l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments 
dels terminis en el procediment administratiu.   
 
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa 
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els Consells Comarcals del Pla de 
l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i 
Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El 
CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la 
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, 
configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals 
de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats 
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
Previsions que la nova la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull a la seva DA 3a.10. 
 
Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir 
una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del 
Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per 
la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de 
contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu 
de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.  
 
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar cap, 
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent 
optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació 
de contractació pública. 
 
Antecedents als quals resulten d’aplicació els següents  FONAMENTS DE DRET 

 
1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

que ens 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 (nova LCSP), 
que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats 
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents 
acords. 

2. Article 153 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 

3. Disposició addicional 3a. 10 de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de 
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la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel Comitè 

Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014. 
5. Regulació del funcionament i competències de les EMD’s contingudes en el Text refós de 

la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril. 

 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, la 
Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó adopta, per unanimitat de tots 
els membres presents, el següents ACORDS: 
 
1.- Acordar l’adhesió de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en 
les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses 
adjudicatàries.  
 
2.- Facultar el President de l’EMD perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui 
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, 
permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació 
formalitzi. 
 
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.  

 
4.- Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus mitjans (web, 
butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de béns i serveis adjudicats 
per la Central de Compres del món local com una mesura de difusió de l’activitat d’ambdues 
entitats. ...] 
 
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. 
 
Seguidament per la Presidència de l’EMD es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords 
continguts en la següent proposta: 
 
[... 1.- L’EMD de Campredó va aprovar en el seu dia l’adhesió al sistema d’adquisició 
centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català pel 
desenvolupament Local.  
  
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de 
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil 
de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de 
juliol de 2017, adjudicar l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els 
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2016.03) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es 
relaciona:   
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1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6   
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6  
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6  
4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6  
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3  
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6  
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU, LOTS: 4 i 5  
  
3.- En data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’aparells desfibril·ladors 
(DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de conformitat amb el 
procediment referenciat a l’apartat anterior.   
  
4.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de data 26 d’abril de 2018, es resolgué 
aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors 
(DEA) i els serveis associats i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2016.03) a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), en tots els seus lots, 
per tal que aquesta última es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i 
deures derivats de la relació contractual. Actuacions que es van formalitzar en data 17 de maig 
de 2018.  
  
5.- En data 18 de setembre de 2019, es va aprovar definitivament l’expedient de la primera 
pròrroga  de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis 
associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.03) per un període addicional de 12 mesos, des del 20 d’octubre del 2019 fins a 20 
d’octubre de 2020.  
  
6.- En data 19 de setembre de 2019, es va formalitzar, entre el l’ACM i les diferents entitats 
mercantils adjudicatàries, la primera pròrroga del contracte de subministrament d’aparells 
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació.  
  
7.- Antecedents de l’entitat:   
 
- S’ha posat de manifest la necessitat de proveir la piscina de l’EMD de Campredó d’un aparell 
desfibril·lador amb l’objectiu d’anar dotant d’aquests aparells el major nombre possible de 
centres i equipaments públics.  
  
- Per aquest motiu, s’ha proposat adquirir, en la modalitat d’arrendament, una aparell 
desfibril·lador a través de l’acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els 
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Lot 4 – Subministrament de DEA, dispositiu d’instal·lació, manteniment, formació i 
senyalització).  
  
S’ha realitzat consulta a l’empresa CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL, una de les 
adjudicatàries del Lot 4 de l’esmentat acord marc que presenta la millor relació qualitat-preu i un 
cop valorada com a satisfactòria  l’oferta presentada per aquesta se’n proposa l’adjudicació.  
  
8.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i 12, en relació als articles 9 i 
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12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP).   
  
9.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN i el 
198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els 
subministrament dels DEA i els serveis de manteniment, formació, senyalització i difusió adquirits 
per les entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i 
l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.  
  
10.- La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen de 
forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals de 
contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en relació a un 
Acord marc.  
  
11.- De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa 
anterior.”  
 
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de 
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament 
i competències de les entitats locals, es proposa a la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó, 
l’adopció dels següents ACORDS 
  
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó a l’Acord marc 
de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i 
formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03).   
  
Segon.- Aprovar la contractació amb efectes 1 de febrer de 2020 d’aparells desfibril·ladors 
(DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb l’empresa adjudicatària  CARYOSA 
HYGIENIC SOLUTIONS, SL amb NIF núm. B65005498 següents:  
 

   
Tipus d’aparell  Nombre 

d’aparells  
Número de 
mensualitats   

Preu/unitat (€)  
(sense IVA)  

Preu total (€)  

DEA amb instal·lació.  
Modalitat: arrendament  
LOT: 4 – Subministrament 
de DEA, dispositiu 
d’instal·lació  manteniment, 
formació i senyalització.   
Equip desfibril·lador:  
Philips model HS1.  

  

  

  

  
1   
  

  

  

  

  
48  

  

  

  

  
55,83   

  

  

  

  
2.679,84 €  

Total, IVA 21% inclòs  3.242,60 €  
 
 La quota inclou:  
  
1 –  Lloguer dels equips, mitjançant el pagament d’una quota fixa durant la vigència del  
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 rènting:  
- 1 Desfibril·lador model PHILIPS HS1.  
- 1 Vitrina Cardíaca amb alarma, Monitorització 24h, o Bolsa de transport x Vehicles  
- 1 Farmaciola d’Emergències.   

2 –  Curs de formació obligatori Inicial en SVB + DEA (8 persones x DEA) .   
 Serà impartit pels nostres formadors a l’EMD  amb tot el material necessari.   
3 –  Reposició il·limitada de bateria i elèctrodes durant tota la vigència del lloguer.   
4 –  Servei d’Assistència Tècnica i Manteniment i actualització de software.   
5 –  Registre del DEA el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.   
6 –  Servei Tècnic d’Atenció el Client 24 hores per incidències i consultes.   
7 –  Servei Mèdic y DEA de substitució. Davant un cas real d’utilització del DEA, es 
 necessari efectuar un informe mèdic amb la informació registrada. Els nostres 
 facultatius emetran l’informe.   
8 –  Assegurança de RC y RC patronal. Assegurança per robatori, furt i actes vandàlics.   
9 –  Senyalètica. Senyalització amb la senyal internacional de la Cardio protecció de la 
 ubicació del DEA i accessos a edificis i instal·lacions con una placa de PVC 
 fluorescent.   
  
Tercer.- Aprovar l’abast plurianual de la despesa en la forma següent:  
 

anualitat  import  
2020    743,10  
2021    810,65  
2022   810,65  
2023   810,65  
2024     67,55  
TOTAL  3.242,60       

 
Quart.- Aprovar la despesa per a l’anualitat 2020, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent i assumir el compromís de dotar els pressupostos d’aquesta entitat de consignació 
adequada i suficient durant la resta d’anualitats afectades per la durada del contracte.  
  
Cinquè.- Notificar aquest acord a CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL, com a empresa 
adjudicatària de l’acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis 
associats de manteniment i formació  (Ronda General Mitre, 139, entl. 1, 08022 - Barcelona), així 
com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per e-notum al NIF 
G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València 
núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. ...] 
 
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. 
 
El Sr. El Sr. Josep Esquerré manifesta que s’ha optat per l’opció de renting perquè suposa una 
despesa important que no podíem assumir de cop. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que acollir-se a la central de compres de l’ACM permet disposar 
d’una oferta en condicions molt bones i la no necessitat de licitació. L’aparell anirà instal·lat a 
l’interior dels vestidors de la piscina. 
 
La Sra. Farala Ventura pregunta si s’ha previst dur a terme algun curs de formació per al maneig 

mailto:centraldecompres@acm.cat
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de l’aparell? 

 
El Sr. Damià Grau manifesta que hi ha un curs de formació inicial inclòs en el subministrament 
que s’oferirà als possibles usuaris i després hi ha previst que s’ampliï a altres cursos posteriors. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
07.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L’APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA 
PÚBLICA I ELS ESPAIS D’ÚS PÚBLIC DE L’EMD DE CAMPREDÓ. (TAULES I CADIRES).  
 
D’acord amb l’informat pel President a l’obrir la sessió, aquest punt es retira de l’ordre del dia per 
a millor estudi. 

 -II-  
SEGUIMENT I CONTROL  

 
Seguidament es passa a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia de la sessió: 
 
08.-  MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS:  
 
8.1.-  MOCIÓ PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT 
IMMEDIATA D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES.  
 
Es proposta a la Junta Veïnal l’aprovació de la següent moció: 
 
{... El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre de 
2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d’Europa, 
determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma definitiva 
els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del procediment intern dels estats membres.   
  
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres 
eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com a eurodiputats, 
Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.   
  
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal Suprem 
apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la sentència 
condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d’Oriol 
Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí l’exigència de nul·litat 
immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada en llibertat.     
 
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, d’acord amb 
aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata d’Oriol Junqueras, 
respectant la immunitat que se li ha reconegut.    
  
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s'ha 
pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea.  
  
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:  
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PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1 d’octubre i 
reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras.  
  
SEGON. Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist negada la seva 
condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de forma immediata, 
en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.  
  
TERCER. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les 
passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no vegin 
més temps vulnerats els seus drets.  
  
QUART. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes - com la 
inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament immediat de tots els presos i preses polítiques.   
  
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència del 
Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu. ...] 
 
La moció és aprovada per unanimitat dels membres a la Junta Veïnal. 
 
8.2.- MOCIÓ DEL GRUP DE JUNTS X CAMPREDÓ DE  REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS.  
 
Es proposa a la Junta Veïnal l’adopció de la següent moció:  
   
[... El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central pretén 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi 
sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de 
Catalunya.   
  
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant 
l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de 
cessament del President del nostre país.  
  
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol 
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir 
l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.   
  
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a 
la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies 
administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de 
Catalunya.  
  
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat 
de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política 
al procés.  
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És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:  
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la 
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva 
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
com el Reglament del Parlament de Catalunya.  
   
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que 
hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en 
data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol 
Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.  
   
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el 
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del 
Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels 
eurodiputats que són a la presó o a l’exili.  
  
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. 
S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la 
societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.  
  
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats 
i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya.  
  
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur 
per mitjans polítics pacífics i democràtics.  
  
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis 
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta 
moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.  ...] 
 
La moció es aprovada per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar les demés mocions incloses a l’ordre del dia: 
 
8.3.- MOCIÓ PROPOSTA INSTITUCIONAL PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE.  
 
8.4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS X CAMPREDÓ PER EXIGIR 
LA MILLORA DELS SERVEIS FERROVIARIS A LES TERRES DE L’EBRE.  
  
Atès que hi ha dues mocions presentades per cadascun dels grups  referides al mateix 
assumpte, s’acorda d’acord amb l’acordat en Junta de Portaveus assumir conjuntament tots els 
grups la moció institucional per un servei ferroviari digne 
 
Es proposta conseqüentment a la Junta Veïnal l’aprovació de la següent moció: 
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[... PROPOSTA INSTITUCIONAL PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE  
 
El passat 13 de gener, després de vint anys d’espera i 700 milions d’inversió, entrava en 
funcionament el desdoblament de la via ferroviària del corredor del mediterrani amb la variant de 
Vandellòs – Tarragona. Aquest fet configura un nou mapa de serveis ferroviaris a les Terres de 
l’Ebre que, d’acord amb l’oferta inicial plantejada per Renfe i Adif, suposa un retrocés 
inacceptable respecte els serveis prestats fins ara.  
 
L’oferta de serveis ferroviaris de Renfe i Adif té com a principal objectiu la prevalença dels criteris 
comercials per millorar les comunicacions entre València i Barcelona, reduint en 40 minuts la 
durada del trajecte; fet que comporta la desatenció de les necessitats i la falta de millora del 
servei per als usuaris de les Terres de l’Ebre.  
 
Això ha suposat que la implementació de la doble via perjudiqui el servei ja precari de tren a les 
Terres de l’Ebre perquè suposa una pèrdua de connexions, augmenta la durada dels temps de 
trajecte en els trens regionals vigents el 2016, i tampoc incrementa  la freqüència de pas de 
combois.   
 
La proposta de Renfe i Adif suposa un retrocés respecte del model actual, amb la supressió dels 
quatre trens Euromeds diaris que connectaven l’estació de l’Aldea – Tortosa - Amposta amb 
Tarragona i Barcelona des de feia tres anys, i que s’havien establert per compensar els retards 
en la línia de Rodalies R-16. Els usuaris d’aquest servei ràpid havien gaudit fins a l’entrada en 
funcionament del desdoblament de la via d’una reducció en el preu del bitllet gràcies a les 
aportacions fetes per la Generalitat de Catalunya   
 
La nova oferta ferroviària, que ara de manera provisional s’ha implementat, manté l’aturada dels 
Talgo, amb sis freqüències al dia, i incorpora un únic tren diari d’alta velocitat Avant que permetrà 
unir Tortosa, l’Aldea i Barcelona amb una hora i trenta-cinc minuts. Aquest tren tindrà la sortida 
de Tortosa a les 06:20 h i la tornada des de Barcelona a les 18:30h.  
 
Paradoxalment amb el desdoblament de la via els trens de rodalies i regionals que connecten 
l’Aldea amb Tarragona i Barcelona veuen incrementats els temps respecte dels trajectes vigents 
fa quatre anys.  
 
D’altra banda, la connexió ferroviària  per la R-15 tampoc experimenta cap millora, i segueix sent 
una de les que presenta més deficiències del país per la manca d’un manteniment adequat; fet 
que comporta la reducció de la velocitat dels combois en diversos punts del trajecte, alguns de 
fins a 30km/h,  i també incidències, com alguns descarrilaments . Les freqüències i horaris no 
s’adapten a les necessitats dels passatgers i quan es produeix alguna incidència la manca 
d’informació és notable.  Això ha convertit el servei ferroviari d’aquesta línia en poc fiable i gens 
competitiu; d’aquí que la durada  del trajecte fins a Barcelona trigui més ara que fa vint anys.   
 
Aquesta deficient comunicació ferroviària incideix negativament amb la possibilitat de 
desenvolupament de les comarques ebrenques i contribueix directament al despoblament del 
territori.  
 
Les Terres de l’Ebre som cruïlla amb el País Valencià i l’Aragó que requereix i necessita que les 
connexions amb alta velocitat i trens regionals que suporten les  dues línies que travessen el 
nostre territori tinguin uns serveis adequats amb aturada a les Terres de l’Ebre. I a la vegada ser 
nexe, punt d’inici o d’arribada d’alguns serveis ferroviaris que connecten amb el nord de Castelló.  
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Després de la llarga espera i la gran inversió realitzada constatem la nova proposta de Renfe i 
Adif suposa un pas enrere per al model ferroviari que connecta les Terres de l’Ebre cap al nord, 
cap al sud i cap a l’alta velocitat del Camp de Tarragona.  
Davant la provisionalitat de la nova planificació ferroviària plantejada fins a l’1 de març i d’acord 
amb tot l’exposat, proposem els següents acords:  
  
1. Donar suport a la mobilització convocada per la Plataforma Trens Dignes el diumenge vinent, 
19 de gener.  
  
2. Demanar al Ministerio de Fomento, almenys el manteniment de les aturades de l’Euromed a 
l’estació de l’Aldea, mantenint les tarifes bonificades.  
  
3. Incrementar el servei de trens tipus ‘Avant’, amb origen i destí l’estació de Tortosa i amb 
aturada a l’Aldea, per garantir amb una freqüència regular durant tot el dia la connexió ràpida tant 
amb Barcelona com amb l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona.   
  
4. Reclamar mantenir la connectivitat de les Terres de l’Ebre des de l’estació de l’Aldea fins el 
nord de Castelló i València mitjançant els serveis de regionals i  l’alta velocitat.  
  
5. Exigir un calendari d’actuacions i inversions a les estacions i a la línia ferroviària R-15 per 
acabar amb els punts deficients que provoquen la reducció de la velocitat dels combois i els 
nombrosos incidents, oferint els serveis en les condicions que necessiten els usuaris de la zona.  
  
6. Demanar l’establiment de serveis ferroviaris puntuals i semidirectes entre la Ribera d’Ebre, el 
Camp de Tarragona i Barcelona per així  reduir la durada del trajecte.  
  
7. Donar trasllat d’aquests acords al Ministerio de Fomento, a Adif, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als diferents grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés de Diputats, així com a la Plataforma Trens Dignes. ...] 

 
La moció es aprovada per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar el darrer dels punts inclosos en l’ordre del dia de la sessió: 
 
09.- PRECS I PREGUNTES.  
 
La Sra. Carla Castillo manifesta: 

1.       Pas vianants cantonada Avda Don Álvaro i C/ d’Escardó Valls: en 

referència a aquest pas de vianants es valora que està situat molt a la 

cantonada, fet que ocasiona que quan es vagi a tombar el carrer, no hi ha 

visibilitat suficient per veure si hi ha alguna persona creuant. Per això, en 

donem constància per veure si es pot fer alguna acció de millora com ara 

moure’l una mica per tal que quedi situat d’una forma més segura per a les 

persones que creuen. 
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2.       Encreuament Avda Don Álvaro i C/ d’Escardó Valls: estaria bé poder 

pintar al terra línies per tal de delimitar el cedeix al pas que hi ha i els carrils, 

ja que en moltes ocasions s’envaeix el carril contrari. Nosaltres portem una 

proposta molt simple que creiem que pot baixar la probabilitat de sinistre. 

Adjuntem un full amb la línia pintada. 

 
 
El Sr. Damià Grau respon que es mirarà de resoldre el problema plantejat i que s’està preparant, 
en col·laboració amb la policia local, la reordenació de la circulació de la zona del Roquer i el 
carrer Escardó Valls. Ja tenim una primera proposta. Vam fer suggeriments. La qüestió 
plantejada entra dins de la zona a reordenar i ho mirarem també. 
 
Pregunta també la Sra. Carla Castillo per si es pot actuar també en la regulació del trànsit de la 
rotonda de Miquel Alimentació. Molts camions no respecten la senyalització, aparquen 
indegudament i fins i tot deixen brossa. Tapen a vegades també l’accés a la via de servei. 
 
El Sr. Damià Grau respon que és tracta d’una zona compartida amb Carreteres de la Generalitat. 
Si ens toqués actuar a nosaltres ho faríem nosaltres però fer una actuació allà implica gastar 
diners en un lloc que es competència d’un altre. 
 
La Sra. Carla Castillo pregunta també quina previsió hi ha de reparació de les instal·lacions 
esportives respecte els danys ocasionats per la llevantada? 
 
El Sr. Damià Grau respon que en el manteniment i millora de les instal·lacions esportives sempre 
s’està treballant. Quasi totes les setmanes es fa alguna cosa. S’han reparat les gotelleres que 
havien sortit a la teulada dels antics vestidors i s’han netejat aquests. Qualsevol pot veure la 
diferència de com estaven les instal·lacions fa cinc anys i com estan ara. 
 
El Sr. Josep Esquerré manifesta que és cert que en relació amb el camp de futbol tenim el dèficit 
de no tenir-ne un de gespa artificial però pressupostàriament no podem tenir un camp d’aquestes 
característiques que suposa una inversió molt elevada. Per tant de moment hem de continuar 
mantenint el camp de gespa natural, que millor no pot estar, i després decidir entre tots si volem 
tenir un cap de gespa artificial que ja sabem el que ens costarà o destinar els diners a la millora 
de camins i infraestructures. 

 
El Sr. Damià Grau manifesta que el manteniment d’un camp de gespa artificial també és molt 
costós i pel que fa al cost d’instal·lació, del més barat al més car, oscil·la entre els 320 mil i els 
370 mil euros. Amb el nostre pressupost actual és impossible dur a terme una inversió 
d’aquestes característiques. 
 
El Sr. Gerard March manifesta que tots els camps de les nostres terres es van dur a terme en el 
seu moment amb finançament extern i això ara no és possible. 
 
La Sra. Rosanna Fatsini manifesta que si es fa una inversió tan gran haurà de ser en detriment 
d’una altra. Cal mirar quanta gent se’n beneficiari i en detriment de que aniria.  
 
El Sr. Damià Grau manifesta que en aquests moments no podem fer una inversió de 400.000 
euros. No podem vendre fum. 
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La Sra. Carla Castillo pregunta per les actuacions en carrers i camins plens de pedres i terra per 
la llevantada. Quin pla d’intervenció hi ha i com s’organitza? 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que hi dues persones a la brigada (1 de vacances). Anem fent la 
neteja de camins i carrers i on no arribem fem ús de maquinària externa. S’ha actuat als camins 
de Pax i Maset, Rocacorba, via de servei, Rajolers i Ranxero. Anem prioritzant les actuacions. 
 
Pregunta també la Sra. Carla Castillo per la inclusió de Campredó en el pla de risc químic? En 
quin punt estem? 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que estem en el pla de risc químic com entitat que ajuda i 
col·labora. Ens informen del simulacre d’alarmes. Som corretja transmissora.  Ens venen a 
buscar per facilitar l’actualització dels telèfons de contacte. Però nosaltres reclamem ser part 
activa juntament perquè en cas de sinistre químic seriem també els primers afectats.  
 
El Sr. Gerard March manifesta que venim denunciant este problema però de moment estem 
inclosos en el pla d’emergències de Tortosa i dintre d’aquest hem de procurar que la situació de 
Campredó sigui la millor possible respecte a l’obtenció d’informació àgil. Hem tingut reunions a 
l’efecte amb el cap de la policia local. Estem a l’espera de comunicació. 
 
La Sra. Farala Ventura pregunta que s’encarrega de treure els llums de Nadal atès que encara 
no han estat retirats i segueixen consumint? 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que és una tasca que correspon dur a terme a l’empresa que 
s’encarrega del manteniment de l’enllumenat municipal de Tortosa.  
 
La Sra. Farala Ventura pregunta quants nens fan ús de l’hora matinera? 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que entre 2 i 4. Es  un servei organitzat per l’AMPA amb el que 
paguen les famílies igual que el menjador.  
 
La Sra. Rosanna Fatsini manifesta que porten serveis en treball conjunt. Surt a compte. No 
repercuteix en la quota el fet que siguin més o menys usuaris ja que gestionen altres serveis. 

--ooOoo--  
  
I no havent-hi altres assumptes de què tractar, i sent dos quarts d’onze de la nit s’aixeca la 
sessió a indicació de la Presidència que signa aquesta acta de conformitat amb mi, el Secretari 
que com a tal en dono fe.  
  

  

 
El President                  El Secretari
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