PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
OBRA INVERSIÓ AL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D’ACCÉS AL DIPOSIT D’AIGUA
DE LES.

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
L’objecte del contracte és la realització de les obres “Inversió al camí públic local d’accés al
dipòsit d’aigua de Les”, la codificació de les quals és CPV 45233142-6 Trabajos reparación
carreteras.
Les obres consisteixen en la Inversió al camí públic local d’accés al dipòsit d’aigua de Les,
per tal de donar-li les condicions d’us acceptable a vehicles de serveis municipals i altres,
garantint l’accés a l’equipament de Servei públic de planta de potabilització d’aigües i dipòsit
regulador d’abastament d’aigua potable a la població de Les, d’acord amb la memòria
valorada redactada per l’enginyer Tècnic de Obres Públiques Sr. Marc Guillen i Casal, la
qual va ser definitivament aprovada per aquesta administració en sessió de la Junta de
Govèrn Local de data 18 de setembre de 2017.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres tal i com estableix
l’article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El contracte s’ajustarà al contingut d’aquest Plec. Si hi ha discordança entre aquest Plec i
qualssevol dels documents contractuals restants, prevaldrà el Plec de clàusules
administratives particulars que conté els drets i obligacions que assumiran les parts del
contracte.
El desconeixement dels termes del contracte, dels seus documents annexos o de les
instruccions, plecs o normes aprovades per l’Administració, que puguin ser d’aplicació en
l’execució d’allò pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
En cap cas, aquest contracte suposarà l’existència d’una relació de caràcter funcionarial o
laboral entre la persona adjudicatària i l’Ajuntament de Les.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte d’obres “Inversió al camí públic local d’accés al dipòsit
d’aigua de Les” serà el procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord
amb l’article 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’atendrà a dos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de
conformitat amb l’article 150. 3) i 4) del R.D.L. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, especificats a la clàusula desena d’aquest plec.
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CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest ajuntament compta amb el Perfil del Contractant al que es tindrà accés segons les
especificacions que es regulen en la pàgina web següent: www.les.es.
CLÀUSULA QUARTA. Preu del Contracte
El preu del present contracte ascendeix a la quantia de 50.000,00 euros (41.322,31 més
8.677.69 euros de IVA).
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a preu constitueix la xifra màxima per
sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.
L’import s’abonarà amb càrrec al Pressupost 2018.
CLÀUSULA CINQUENA. Duració del contracte
La duració del contracte d’obres de “Inversió al camí públic local d’accés al dipòsit d’aigua
de Les” serà de dos (2) mesos.
L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig dins
del termini de deu (10) dies des de la data de formalització del contracte.
En cas d’existir discordança prevaldrà el termini d’execució que consta en el Plec de
clàusules administratives particulars respecte a allò establert al Projecte d’obra.
En cap cas no procedirà la pròrroga del termini d’execució del contracte, llevat de causes
excepcionals que impossibilitin a l’adjudicatari la correcta realització de la prestació. La
determinació de la concurrència de qualssevulla d’aquestes causes és competència de
l’òrgan de contractació prèvia sol·licitud de l’adjudicatari i/o previ informe respecte de la
seva existència emès pel tècnic responsable del contracte.
CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’aptitud per contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin culpables en prohibicions per a contractar, i
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en
compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència
econòmica, financera, i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, en el seu
cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la
seva disposició els medis de les esmentades societats necessaris per a l’execució dels
contractes.
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Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l’efecte de conformitat amb l’art 59 del TRLCSP.
1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà:
Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional
d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d’identificació fiscal
(NIF).
Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui
exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes
reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial
corresponent.
Per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, certificació
acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar
establertes pels Estats membres, o presentació dels certificats comunitaris de
classificació.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació directa amb
l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i
s’acrediti degudament.
No obstant això, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses classificades de
l’Estat o d’una comunitat autònoma, d’acord amb allò previst a l’art. 83 TRLCSP,
acredita la seva personalitat i capacitat d’obrar.
2. La representació de l’empresari s’acreditarà
- Els que compareguin o signin proposicions en nom d’altre, presentaran còpia
notarial del poder de representació, compulsada.
- Si el licitador fos una persona jurídica, aquest poder ha de figurar inscrit en el
Registre Mercantil, quan sigui legalment exigible.
- Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar
fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document
nacional d’identitat.
No obstant això, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses classificades de
l’Estat o d’una comunitat autònoma, d’acord amb allò previst a l’art. 83 TRLCSP,
acredita la seva representació.
3. La prova, per part dels empresaris, de la no-concurrència d’alguna de les prohibicions
per a contractar regulades en l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
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novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es
pot realitzar:
a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït
per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari
públic o organisme professional qualificat.
No obstant això, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses
classificades de l’Estat o d’una comunitat autònoma, d’acord amb allò previst a
l’art. 83 TRLCSP, acredita la no-concurrència de les prohibicions per a contractar
que hi hagin de constar.
b) Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta
possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, es pot també
substituir per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, sens perjudici de que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’ha de
presentar, abans de l’adjudicació definitiva, per l’empresari a favor del qual aquesta
s’efectuï.
No obstant això, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses classificades de
l’Estat o d’una comunitat autònoma, d’acord amb allò previst a l’art. 83 TRLCSP,
acredita la no-concurrència de les prohibicions per a contractar que hi hagin de constar.
En aquest cas, en conseqüència, només caldrà realitzar la declaració respecte de les
prohibicions que no hi hagin de constar, així com la de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.
4. La solvència de l’empresari:
4.1. Es considerarà que existeix solvència econòmica i financera per part de l’empresa
si es compleixen els següents requisits:
a) Que el volum anual de negoci de l’empresa, referit a l’any de major volum de
negoci dels darrers tres exercicis, sigui superior a tres-cents vint-i-cinc mil
euros (325.000,00 €).
b) Que el fons de maniobra de l’empresa al tancament del darrer exercici
econòmic per al que estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes
anuals sigui positiu. El fons de maniobra resulta de la següent operació:
Fons de maniobra = Actiu corrent – Passiu corrent
El volum de negoci i el fons de maniobra s’han d’acreditar per mitjà dels comptes
anuals del licitador aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi
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d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Es considerarà en tot cas mancada de solvència econòmica i financera qualsevulla
societat de capital el patrimoni net de la qual quedi reduït, com a conseqüència de
pèrdues, per sota de la meitat del capital social.
Addicionalment a la presentació de la documentació establerta, els licitadors
hauran de presentar la fitxa resum justificativa de la seva solvència econòmica i
financera que figura a l’annex 5 d’aquest Plec.
4.2. La solvència tècnica de l’empresari s’acreditarà a través dels mitjans següents:
a) Una relació dels contractes d’obres efectuats durant els deu (10) últims anys
que inclogui l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres. Es precisarà
si es realitzaren segons les regles per les quals es regeix la professió i si es
dugueren normalment a bon terme, així com el destinatari, públic o privat,
degudament acreditats. L’acreditació es durà a terme:
-

En cas de destinatari del sector públic s’acreditarà mitjançant certificats
de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un comprador privat, s’acreditarà mitjançant un
certificat de bona execució expedit per aquest subjecte o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

L’import anual sense incloure els impostos que l’empresari ha d’acreditar com
a executat durant l’any de superior execució del període indicat abans serà de
cent cinquanta mil euros (150.000,00 €).
b) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del
seu personal directiu durant els tres (3) últims anys, acompanyada de la
documentació justificativa corresponent. Aquest personal podrà ser propi o
subcontractat.
c) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà
per a l’execució de les obres, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.
d) Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot aplicar a
l’executar el contracte.
Les empreses hauran de disposar d’una organització amb elements personals i materials
suficients per executar correctament el contracte.
D’acord amb allò que disposen els art. 65.1.a) i 74.2 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, la classificació de l’empresari acredita la solvència econòmica i financera i
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tècnica o professional per a la realització de contractes del mateix tipus que aquells per
als quals s’hagi obtingut i per a la formalització dels quals no s’exigeixi tenir-la.
Per tant, d’acord amb el que preveu el paràgraf 2n de l’art. 11.3 RGLCAP, la
classificació de l’empresari en el grup, subgrup i categoria de classificació que
s’estableix a la clàusula setena d’aquest plec, acreditarà la seva solvència econòmica i
financera i la seva solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari pot
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació, o bé
acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits en aquest apartat.
D’acord amb el que disposa l’article 63 TRLCSP, per acreditar la solvència necessària
per subscriure aquest contracte, l’empresari es pot basar en la solvència i els mitjans
d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb
elles, sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament
d’aquells mitjans.
Especialitats en relació a unions temporals d’empresaris
1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i
solvència conforme als apartats anteriors, acumulant-se a efectes de la determinació de
la solvència de la unió temporal les característiques acreditades per cadascun dels
empresaris que la integren.
L’acumulació es durà a terme mitjançant una suma matemàtica, per la qual cosa si dos
valors són excloents (un positiu i un negatiu) no es podrà donar l’efecte acumulatiu
previst a la normativa vigent i caldrà compensar l’un amb l’altre.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’art. 59.2 TRLCSP, la responsabilitat de la unió
temporal és solidària davant de l’administració, el càlcul de la solvència serà el que
resulti de la suma de tots els integrants, amb independència del percentatge de
participació de cada empresari en la unió temporal.
2. Caldrà presentar document acreditatiu de nomenament d’un representant o apoderat
únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del
contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels
empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de
constituir-se formalment en Unió temporal, cas de resultar adjudicataris.
3. Només en cas de resultar adjudicatària la Unió, haurà d’acreditar la seva constitució en
escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.
4. Pel que fa a les garanties, tant provisional com definitiva, aquestes es poden constituir
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

CLÀUSULA SETENA. Classificació del contratista
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Donada la quantia del present contracte i de conformitat amb el que preveu l’article 65 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, i la disposició addicional sisena del Reial Decret Llei
9/2008, de 28 de novembre, per a contractar aquesta obra no serà necessària la
classificació del contractista al no superar el llindar dels 500.000,00€ per a contractes
d’obres.
CLÀUSULA VUITENA. Presentació de proposicions i documentació
administrativa
Les ofertes es presentaran en l’Ajuntament de Les a la Plaça Ajuntament núm. 1 de Les, en
horari d’atenció al públic, dintre del termini de VINT-I-SIS (26) DIES NATURALS
comptats a partir de l’endemà al de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida i en el Perfil de contractant. Si l’últim dia del termini és dissabte o
inhàbil, s’entendrà prorrogat el termini de presentació de proposicions al primer dia hàbil
següent a aquell.
Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts a la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data
d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la
remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-ne el
nombre de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.
L’acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant
diligència estesa en el mateix per la secretària municipal. Sense la concurrència d’ambdós
requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb
posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot
cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació,
aquesta no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables haurien de complir, a més, els
requisits establerts en la disposició addicional setzena del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes per ell subscrites.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les
clàusules del present Plec.
Les ofertes per a prendre part en la licitació es presentaran, acompanyades de la instància
incorporada a l’annex 1, en dos sobres tancats, signats pel licitador i amb indicació del
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domicili i del correu electrònic a efectes de notificacions, en els quals es farà constar la
denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar en la contractació de les obres de
Reposición de la pasarela para peatones del Pont de Les». La denominació dels sobres és la
següent:
- Sobre «A»: Documentació administrativa.
- Sobre «B»: Proposició Econòmica
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autentificades,
conforme a la legislació en vigor, i hauran de presentar-se en qualsevulla de les llengües
cooficials a l’Aran. En el cas de documents electrònics o validats per mitjans electrònics,
caldrà presentar una declaració responsable de la seva originalitat.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació enumerada
d’aquests:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
[SUPÒSIT A) APORTACIÓ INICIAL DE DOCUMENTACIÓ MITJANÇANT
DECLARACIÓ RESPONSABLE]
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració.
Es presentarà conforme al model següent:
«MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Anexe núm. 3

[SUPÒSIT B) APORTACIÓ INICIAL DE DOCUMENTACIÓ DE CONFORMITAT
AMB L’ARTICLE 146.1 DEL TRLCSP]
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari.
b) Documents que acrediten la representació.
— Els quals compareguin o signin proposicions en nom d'un altre, presentaran còpia
notarial del poder de representació, validat pel secretari de la Corporació.
— Si el licitador anés persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.
— Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà
d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial del seu
document nacional d'identitat.
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c) Declaració responsable de no estar inclòs en una prohibició per a contractar
de les recollides en l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Model Annex núm. 4
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se,
abans de l'adjudicació definitiva, per l'empresari al favor del qual es vagi a efectuar aquesta.
d) Els quals acreditin la classificació de l'empresa, si escau, o justifiquin els
requisits de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Si l'empresa es trobés pendent de classificació, haurà d'aportar-se el document
acreditatiu d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a això, havent de justificar
l'estar en possessió de la classificació exigida en el termini previst en les normes de
desenvolupament de la normativa de contractació per a l'esmena de defectes o omissions en
la documentació.
e) Si escau, una adreça de correu electrònic que efectuar les notificacions.
f) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre's a la
Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitador.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Model Annex núm. 2 i 2bis

CLÀUSULA NOVENA. Garantia provisional
Els candidats hauran de constituir una garantia provisional per import del 3% de l’import de
la licitació sense IVA.
CLÀUSULA DÈCIMA. Únic criteri d’adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
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més avantatjosa s’atendrà dos criteris d’adjudicació:
— Import econòmic destinat a millores del projecte, a càrrec exclusiu de
l’adjudicatari (de 5 fins a 70 punts].
— Preu (de 5 fins a 30 punts].

Es considerarà que una proposició és anormal o desproporcionada sempre que el preu ofert
sigui inferior en més de deu (10) unitats percentuals a la mitjana del total de les ofertes
presentades i admeses a la licitació. En aquests supòsits s’aplicarà el que preveu l’art. 152.1
TRLCSP.

CLÀUSULA ONZENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació, d’acord amb l’establert en el punt 10 de la disposició addicional
segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estarà presidida per un membre de la Corporació o
un funcionari de la mateixa i actuarà com secretari un funcionari de la Corporació.
Formaran part d’ella, almenys quatre vocals, entre els quals estarà el secretàri-interventor,
així com aquells altres que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de la
mateixa.
Conformen la Mesa de contractació els següents membres:
— Alcalde, Sr. Emilio Medán Ané, que actuarà com President de la Mesa.
— Tinent Alcalde, Sr. Andreu Cortés Labrid, vocal.
— Tinent Alcalde, Sr. Antonio Barrau Condó, vocal.
— El secretàri-interventor de la Corporació, Sr. Rufino Martínez Cau, vocal.
— Sra. Myriam Boya Castet, que actuarà com a Secretària de la Mesa.
Per a la constitució vàlida de la Mesa es requerirà la presència del president i la secretària, i
les seves decisions s’hauran d’adoptar en qualsevol cas per majoria de la meitat més un de
tots els membres que l’integrin amb dret de vot.
CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta.
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Aquestes facultats administratives ho són sens perjudici de l’audiència preceptiva del
contractista i de les responsabilitats i les indemnitzacions que s’escaiguin. En el
corresponent expedient, per tant, es donarà tràmit a l’adjudicatari. Serà preceptiu l’informe
de l’òrgan consultiu corresponent de la Generalitat de Catalunya, en els casos següents:
-

Interpretació, nul·litat i resolució, quan es formuli oposició per part de
l’adjudicatari.
Modificacions, quan la quantia d’aquestes, aïllada o conjuntament, sigui superior a
un 10% del preu original del contracte i aquest sigui de quantia igual o superior a
6.000.000,00€.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.
L’Ajuntament es reserva el dret d’anular o declarar deserta aquesta licitació, sense que les
empreses licitadores tinguin dret a reclamació alguna per aquest motiu.
Així mateix, l’Ajuntament es reserva el dret a efectuar quantes comprovacions consideri
necessàries abans de l’adjudicació, i en cas de no ajustar-se l’oferta de l’empresa licitadora
al que disposen aquests plecs, desestimar l’oferta presentada.
La proposta d’adjudicació, o en el seu cas l’adjudicació, no crea dret algun a favor de
l’interessat, en tant no s’hagi formalitzat el corresponent contracte.
CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de proposicions
La Mesa de Contractació es constituirà, a porta tancada, el SEGON dia hàbil després de la
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores, sens perjudici del
que disposa el paràgraf quart de la clàusula vuitena, cas en el qual el termini per a
l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació. Un cop
constituïda, la Mesa qualificarà la documentació administrativa continguda als sobres «A».
La mesa podrà concedir, si ho estima convenient i amb notificació via FAX o correu
electrònic, un termini de tres (3) dies hàbils per tal que els licitadors corregeixin els
defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.
Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de Contractació podran recaptar dels
empresaris aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la
presentació d’altres complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a
tres (3) dies hàbils.
Si l’últim dia del termini és dissabte o inhàbil, s’entendrà prorrogat el termini de
presentació de documentació al primer dia hàbil següent a aquell.
Posteriorment, prèvi anunci al perfil del contractant, el PRIMER dia hàbil següent al de
la finalització del termini d’esmena de defectes, la Mesa de Contractació procedirà, en acte
públic, a la declaració com a admeses d’aquelles proposicions que compleixin el que
11

estableix aquest Plec de clàusules i excloses les que tinguin algun defecte que no es pugui
esmenar, amb notificació a aquestes dels motius pels quals s’ha produït l’esmentada
exclusió. Així mateix s’ordenarà l’arxiu sense obrir-los dels sobres «B» corresponents a les
ofertes rebutjades.
I posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B», formulant la corresponent
proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació, (a la qual s'haurà arribat tenint en compte
la oferta més avantatjosa per la Corporació d’acord amb els dos criteris econòmics de
valoració).
Un cop acabada la lectura del sobre «B», els licitadors presents poden fer constar davant la
Mesa totes les observacions que considerin necessàries. Aquestes observacions han de
quedar recollides a l’acta. Els interessats que s’acullin a aquesta possibilitat es poden
reservar el dret a fer al·legacions per escrit durant el termini de tres (3) dies hàbils següents
al de l’obertura.
De les actuacions en la fase de qualificació i de les de l’obertura pública, amb les seves
incidències, se’n deixarà constància en les respectives actes que necessàriament haurà
d’estendre o emetre la secretària de la Mesa.
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa;
excedís del pressupost base de licitació; variés substancialment el model establert o
comportés error manifest en l’import de la proposició; o existís reconeixement per part del
licitador de l’existència d’un error o inconsistència que la faci inviable serà rebutjada per la
Mesa en resolució motivada.
La proposta de resolució, juntament amb les proposicions i la seva documentació annexa,
les Actes de tots els actes que hagi realitzat la Mesa i, si escau, els informes tècnics
requerits es remetran a l’òrgan de contractació competent per tal que resolgui el
procediment d’adjudicació regulat en aquest Plec, amb pronunciament exprés sobres les
observacions o reserves presentades.
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant
l’Administració. No obstant això, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte
d’acord amb la proposta formulada ha de motivar la seva decisió.

CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell
que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs a què fa referència l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (si l’aportació inicial d’aquesta documentació se substitueix per una
declaració responsable del licitador), així com de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de
contractació per a obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de disposar efectivament
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dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
conforme a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits
per contractar amb l’Administració serà el de la finalització del termini de presentació de
les proposicions.
CLÀUSULA QUINZENA. Garantia definitiva
El que resulti adjudicatari del contracte han de constituir una garantia del 5% de l’import
d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, d’acord amb el que estableix l’article
95.1 TRLCSP.
Aquesta garantia s’haurà de constituir en el termini de deu (10) dies hàbils comptadors a
partir del dia següent a la recepció del requeriment per a presentar la documentació
justificativa explicitada a l’article 151.2 TRLCSP.
La garantia s’ha de prestar en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats
d’immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les
seves sucursals enquadrades en les delegacions d’Economia i Hisenda, o a les caixes o
establiments públics equivalents de les comunitats autònomes o entitats locals contractants
davant les quals hagin d’assortir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de
desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a
operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a)
anterior.
c) Mitjançant contracte de segur de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes
de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en el ram. El certificat del segur haurà de lliurar-se en els establiments
assenyalats en la lletra a anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini
de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
L’acreditació de la constitució de la garantia es podrà fer a través de mitjans electrònics.
La garantia definitiva assegurarà el correcte compliment del contracte i l’efectivitat de les
responsabilitats i penalitats que se’n puguin derivar mentre l’Ajuntament de Les no
n’autoritzi la devolució.
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La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 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.
La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 TRLCSP,
exonerarà de constituir la garantia definitiva.
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la
garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de
l’esmentada reposició.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada
moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors,
l’Administració pot resoldre el contracte.

CLÀUSULA SETZENA. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà en funció dels següents
paràmetres:
- Quan el preu ofert sigui inferior en més de deu (10) unitats percentuals a la mitjana
del total de les ofertes presentades i admeses a la licitació. En aquests supòsits
s’aplicarà el que preveu l’art. 152 TRLCSP.
CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte
dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o proposició
que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.
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L’adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador
exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió
d’adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:
-

-

En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les
quals s’hagi desestimat la seva candidatura.
Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació també en forma
resumida, les raons per les quals no s’hagi admès la seva oferta.
En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició
de l’adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb
preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals
hagin estat admeses.
En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini que s’ha de
procedir a la seva formalització.
CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del contracte

La formalització del contracte en document administratiu, d’acord amb el que disposa l’art.
156.3 TRLCSP, s’efectuarà dins dels quinze (15) dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l’acord d’adjudicació, constituint aquest document títol suficient per a
accedir a qualsevol registre públic. La formalització del contracte serà publicada al perfil
del contractant.
La formalització del contracte serà publicada al Butlletí Oficial de la Província en un
termini no superior a quaranta-vuit (48) dies posteriors a la formalització, d’acord amb allò
previst a l’art. 154 TRLCSP.
El contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent a càrrec seu
les despeses corresponents.
Quan per causes imputables al contractista no es pogués formalitzar el contracte dins del
termini indicat, l’Administració podrà acordar la seva resolució, així com la confiscació de
la garantia provisional que, si escau, s’hagués constituït.
En cap cas no procedirà l’inici de l’execució del contracte sense la prèvia formalització
d’aquest.
CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de l’adjudicatari
El contracte s’executarà amb subjecció a allò establert en el seu clausulat i en els plecs, i
d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista l’òrgan de
contractació.
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El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
És dret del contractista la percepció d’abonaments en els següents termes:
-

L’expedició de les certificacions de l’obra executada s’efectuaràn quan assenyali el
director d’obra i per un import mínim del 50% de l’obra contractada. L’obra
certificada es valorarà conforme als preus del projecte tècnic i les certificacions
tindran sempre caràcter provisional, quedant subjectes a la medició i certificació que
es pugui fer en la liquidació final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de
les obres que comprenguin.

-

El contractista pot desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària
per a executar les obres en el termini contractual, excepte que a judici de la direcció
de les obres existissin raons per a estimar-ho inconvenient.

-

Pel que fa al pagament de les certificacions, s’estarà a allò establert a l’art. 216
TRLCSP.

-

Les factures que presenti l’adjudicatari hauran de ser electròniques. A aquests
efectes, les dades necessàries per procedir a la facturació són:

El portal habilitat es correspon a l’apartat de “factures electròniques” de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Les
A més, són obligacions específiques del contractista, a banda de les obligacions generals
derivades del règim jurídic del present contracte, les següents:
1.

Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos
laborals.

2.

El contractista està obligat a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients (Art. 64.2 TRLCSP).

3.

El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos a l’art. 210
TRLSCP i en aquest Plec per als casos de subcontractació.
El contractista roman obligat a pagar al subcontractista en les mateixes condicions i
límits de temps que l’Ajuntament de Les li satisfà les certificacions i que són
previstes en aquesta mateixa clàusula.
L’adjudicatari haurà d’acreditar el pagament als subcontractistes per tal de poder
rebre el pagament de les certificacions d’obra per part de l’Ajuntament.
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4.

Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, les
senyalitzacions precises, i a l’elaboració e instal.lació d’un cartell anunciador
d’acord amb les característiques fixades pel Departament de Governació.

5.

El contractista ha de complir les previsions recollides en el pla de seguretat i salut
en el treball que haurà de presentar en el termini màxim de quinze (15) dies naturals
des de la notificació de l’adjudicació definitiva per a la seva aprovació abans de
l’inici de l’obra.

6.

De conformitat amb el que disposa l’article 67.2.g) del RGLCAP, l’adjudicatari
haurà de respondre de totes les despeses que es derivin del contracte, de la
publicació de la convocatòria del procediment obert i, si escau, de la formalització
del contracte. Les despeses màximes de publicitat per la licitació de la present
contractació es fixen en 500€. L’import definitiu d’aquestes despeses serà notificat
per l’Ajuntament.

7.

L’adjudicatari també estarà obligat a l’abonament de les despeses derivades de la
formalització del contracte i, en general, de tots els impostos, taxes, arbitris i altres
despeses que es derivin de l’adjudicació i formalització del contracte.

8.

Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels
treballs i el comportament del personal, també ha de fer d’enllaç amb els serveis
tècnics de l’Ajuntament, el responsable del contracte i el director facultatiu.

9.

L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en
especial, les contingudes a l’article 12, números 2 a 4 de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’empresa
adjudicatària, com a encarregada del tractament, s’obliga a implementar les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes
i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i en
especial les establertes al Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
15/1999, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb el nivell de
seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals
objecte de tractament, signant el corresponent contracte d’encarregat de tractament
de les dades titularitat de l’Ajuntament que hagi de gestionar en desenvolupament
d’aquest contracte.

A més, l’adjudicatari ha de complir amb les següents obligacions de tipus tècnic:
10. Executar les obres corresponents a la memòria valorada aprovada.
11. Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de
l’obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord
amb la legislació vigent, anant a càrrec seu les despeses corresponents.
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12. Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, anant a càrrec seu les despeses
corresponents.
13. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc..)
d’acord amb la legislació vigent.
14. L’adjudicatari, sota la seva responsabilitat, risc i ventura i pels preus totals oferts en
aquest Plec, haurà de complir amb:
- Les prescripcions contingudes a la documentació que l’Ajuntament ha
sotmès a licitació.
- Tota la normativa (tècnica, de control de qualitat, mediambiental, de
seguretat i salut, etc.) aplicable a les instal·lacions de què es tracta.
CLÀUSULA VINTENA. Pla de Seguritat i Salut en el treball
Formalitzat el contracte l’adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de
l’Obra, ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, en el qual s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests.
En aquest Pla s’inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que
el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució del nivell de protecció previst en l’Estudi.
El Pla serà aprovat per l’Ajuntament, abans de l’inici de l’obra, previ informe del
Coordinador en matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l’Obra, si no fos
preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l’Autoritat Laboral. Efectuat aquest
tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Revisió de preus
El preu d’aquest contracte NO podrà ser objecte de revisió de preus.
CLÁUSULA VINT-I-DOSENA. Recepció i termini de garantia
A la recepció de les obres a la seva terminació concorrerà el responsable del contracte, si
s’hagués nomenat, o un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el
facultatiu encarregat de l’adreça de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú,
del seu facultatiu.
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Dintre del termini de tres (3) mesos contats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació
haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al
contractista a compte de la liquidació del contracte.
Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el
funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les
donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de
garantia.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l’acta i el Director
de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant
un termini per a remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho
hagués efectuat, se li podrà concedir altre nou termini improrrogable o declarar resolt el
contracte.
S’estableix un termini de garantia d’1 any a contar des de la data de recepció de les obres.
Dintre del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat
de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat,
excepte responsabilitat per vicis ocults, procedint-ne a la devolució o cancel·lació de la
garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents
que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas que l’informe no fos
favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en l’execució de l’obra i no a
l’ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint-li
un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres,
sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de
la construcció, a causa del incompliment del contracte per part del contractista, respondrà
aquest dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar
des de la recepció.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Execució del contracte
L’execució del contracte d’obres començarà amb la segona acta de comprovació del
replanteig i inici de les obres. A tals efectes, dins del termini que es consigni en el contracte
que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos
excepcionals justificats, el servei de l’Administració encarregada de les obres procedirà, en
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig fet amb ocasió de
l’aprovació del Projecte d’obres, estenent-se aquesta segona acta del resultat que serà
signada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l’òrgan
que va celebrar el contracte.
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present
Plec de Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base al contracte i
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conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest donessin al contractista el
Director facultatiu de les obres, en els àmbits de la seva respectiva competència.
El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la
realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Modificació del contracte

NO es preveu modificació del contracte
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Penalitats per incompliment
-

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar indistintament
per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la
proporció de 3,00 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del
mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l’execució
parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
- Quan el contractista hagi incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de
mitjans personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats que seran
proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantía no pot ser superior al
10% del pressupost del contracte.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta
del responsable del contracte si s’hagués designat, que serà immediatament
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, hagi d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que,
si escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades
certificacions.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els
fixats en els articles 223 i 237 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
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aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s’acordarà per l’òrgan de
contractació, d’ofici o a instància del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el
que excedeixin de l’import de la garantia.
CLÁUSULA VINT-I-VUITENA. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l’establert en aquest Plec, i per al no previst en ell, serà d’aplicació:
.- Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres,
subministraments i serveis.
.- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, sobre
contractació pública i per la que es deroga la directiva 2004/18/CE.
.- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
.- 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.
.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en tot allò que no estigui
derogat per la Llei 30/2007.
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d’això, les
normes de dret privat.
L’Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el
disposat en l’article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Les, 12 de febrer de 2018
L’Alcalde,

Emilio Medán Ané

Diligència:
Per fer constar que aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars s’ha aprovat per
acord de la Junta de Govern Local del 16 de febrer de 2018.
El Secretari Interventor,
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Rufino Martínez Cau
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