Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE REPOSICIONS I MILLORES
DELS SISTEMES DE SANEJAMENT A L’ÀMBIT DEL CONSELL COMARCAL DEL
PLA D’URGELL (2018)

REUNITS
D'una banda, el Sr. Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell
amb DNI. número 77089299S que actua en nom, representació i interès del Consell
Comarcal del Pla d'Urgell, amb domicili al C/Prat de la Riba, 1de Mollerussa i NIF P7500012E. D’ara en endavant l’adjudicant.
I de l’altra banda el Sr. Miguel Turmo i Gruas, amb DNI núm. 43703427T, que actua en
nom i representació de l’ empresa M. i J. GRUAS SA, amb CIF A25031576 , la
personalitat de la qual s’acredita mitjançant fitxa resum del Registre electrònic
d’empreses licitadores i amb poder suficient tal com s’acredita a l’esmentat Registre, el
qual manifesta tenir plena capacitat per contractar i no que no es troba incurs en cap de
les causes d'incompatibilitat ni d’incapacitat, d’acord amb la legislació aplicable. D’ara
en endavant l’adjudicatari.
Compareix la secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Sra. Anna Areny i Torra,
per tal de donar fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN
1.L’objecte del contracte són les obres de reposicions i millores dels sistemes de
sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2018).
2.Que el Ple del Consell Comarcal en sessió realitzada el dia 11 de juliol de 2018, va
aprovar el Plec de Clàusules Administratives i la convocatòria de la licitació mitjançant
procediment obert simplificat i tramitació urgent dels treballs de reposicions i millores
dels sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2018).
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3. Que el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió ordinària realitzada el dia
27 de juliol de 2018, va aprovar per majoria absoluta l’acord que transcrit literalment diu
així :
“10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES
DE REPOSICIONS I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L’ÀMBIT DEL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL, ANUALITAT 2018
El Sr. president manifesta que:
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió realitzada el dia 14 de
maig de 2018 va aprovar inicialment el projecte de reposicions i millores als sistemes de
sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, anualitat 2018;
Atès que l’esmentat projecte ha estat sotmès a informació pública durant el termini de
30 dies hàbils sense que s’hagin presentat al·legacions quedant, per tant, definitivament
aprovat;
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió realitzada el dia 11 de
juny de 2018 va aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert
simplificat i tramitació urgent, i amb les especificitats previstes a l’article 159 de la LCSP
per a l’execució de les obres del projecte de reposicions i millores als sistemes de
sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, anualitat 2018, convocantne la seva licitació;
Atès que s’ha donat compliment a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, el qual regula les especificitats en la tramitació del
procediment obert simplificat, tipus de procediment que d’acord amb l’esmentat article
podrà seguir- se en cas de contractes d’obres que el seu valor estimat sigui igual o
inferior a 2.000.000€;
Atès el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, que
regula la composició de la Mesa de contractació;
Atès que la Mesa de contractació reunida en data 12 de juliol de 2018, va proposar
l’adjudicació del contracte de les obres del projecte de reposicions i millores als sistemes
de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, anualitat 2018, i quina
acta transcrita literalment diu així:
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“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ QUE VINCULA ELS SEGÜENTS
TRÀMITS ADMINISTRATIUS: CONEIXEMENT DE L’INFORME DE VALORACIÓ
DELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR, OBERTURA DELS
SOBRES B QUE CONTENEN LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ELS CRITERIS
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I VALORACIÓ DEFINITIVA DE LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPOSICIONS
I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L’AMBIT DEL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL (2018)
A Mollerussa, a 12 de juliol de 2018
ASSISTENTS:
Presidència: Sr. Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vocals:
Sra. Anna Areny i Torra, secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Sr. Jordi Montoliu i Chia, interventor acctal. del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Secretaria: Actua de secretaria la Sra. Carolina Sàrries i Juncosa.
Essent les 12.00 hores, es constitueix en acte públic, la Mesa de Contractació, formada
pels membres esmentats anteriorment, per tal de procedir en primer lloc a donar compte
als assistents de l’informe tècnic realitzat en relació a la valoració de la documentació
valorable mitjançant un judici de valor.
No assisteix cap persona en representació de les empreses presentades a la licitació.
En primer lloc el president de la Mesa dona compte que el passat dia 11 de juliol de
2018 es va procedir a l’obertura dels sobres electrònics A, en el que es van admetre
totes les proposicions presentades i que son les següents:

NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

GARROFE SAU

2

M. i J GRUAS SA

3

JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU
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Tot seguit es procedeix a donar lectura a l’informe emès pel tècnic Sr. David Palou
i Lamarca, en data 12 de juliol de 2018 i que transcrit literalment diu així:
“INFORME DE L’AREA DE SANEJAMENT
ANTECEDENTS
Valoració de les propostes presentades a la licitació “PROJECTE DE REPOSICIONS I
MILORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L’ÀMBIT DEL CONSELL COMARCAL
DEL PLA D’URGELL 2018”, i que depenen d’un judici de valor.
INFORME
A la licitació dalt esmentada, s’hi han presentat un total de tres empreses, corresponents
a:
−
−
−

GARROFÉ SAU.
J.A. ROMERO POLO SA
GRUAS CONSTRUCTORA
El plec de clàusules administratives publicat a l’efecte, estableix la següent puntuació
pels criteris que depenen d’un judici de valor:

−
−

Pla de treball: fins a 10 punts.
Pla de control de qualitat: fins a 10 punts
Analitzades les propostes presentades, es proposa la següent valoració:
GARROFÉ SAU:
Designa un enginyer tècnic i un encarregat per a realitzar les següents tasques:

−
−
−
−
−
−

Control de qualitat d’obra: materials i processos
Seguiment mediambiental.
Laboratori extern.
Garantir el correcte funcionament de les bombes de capçalera.
Garantir el correcte funcionament del tamís a substituir.
Millorar l’eficiència energètica del conjunt d’instal·lacions.
No adjunta pla de control, ni procediments.
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Presenta pla de treball, amb una durada total de 88 dies i desglossat en set tasques,
corresponents a bombes de capçalera (20 dies), variadors (15 dies), instal·lació elèctrica
(10 dies), substitució tamís nº 3 (15 dies) variadors recirculació (15 dies), instal·lació
elèctrica (15 dies) i enllumenat exterior (30 dies).
Detalla les dates d’inici i finalització, no descriu el personal assignat i no detalla mesures
per a minimitzar l’afectació als sistemes de sanejament.
J.A. ROMERO POLO SA:
Detalla que disposa d’un sistema de gestió certificat ISO 9001:2008, i que cas de ser
adjudicatària de les obres, redactarà el corresponent Pla d’Assegurament de la Qualitat,
el qual constarà de dues parts: Procediments generals que regulen el funcionament de
l’equip d’obra, i Documentació necessària que defineixi el procés d’execució de les
unitats d’obra. Per tal d’assegurar la qualitat durant l’execució de l’obra, es basaran en
la qualitat dels materials i en la qualitat dels processos constructius. També es presenta
un pla d’assajos de les obres, on es preveu que dos tècnics especialistes en
instal·lacions elèctriques realitzin els assajos adequats.
Presenta pla de treball d’una durada de 28 dies, desglossat en cinc tasques
corresponents a la substitució de les bombes de capçalera (5 dies), variadors bombes
capçalera (6 dies), substitució tamís nº 3 (5 dies), variadors bombes recirculació (5 dies)
i substitució enllumenat exterior (10 dies)
No detalla les dates d’inici i finalització, ni el personal assignat ni les mesures adoptades
per a minimitzar l’afectació als sistemes de sanejament.
GRUAS CONSTRUCTORA
Detalla que per a l’execució de les reposicions i millores previstes, existeix una
sistemàtica de control basada en: Seguiment dels requeriments del sistema de gestió
de la qualitat, conforme la ISO 9001, control de materials i equips, control documental,
control de l’execució, proves de funcionament i dossier final de control de qualitat
(s’adjunta com a annex còpia del certificat ISO 9001 i les fitxes dels equips previstos
d’instal·lar).
Descriu el sistema de gestió de qualitat d’obra, el control de materials i equips amb
personal assignat, detalla les funcions del cap d’obra, control de l’encarregat, control
mitjançant certificats, materials i equips a controlar, presentació de certificats.
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Descriu el control en execució, controls interns que es preveuen d’acord amb la ISO
9001, proves de funcionament de les instal·lacions, dossier final de control de qualitat.
Esmenta controls addicionals, consistents en revisions del departament de Qualitat,
gestió de compres, criteris de validació de subcontractacions.
Adjunta fitxes de control de recepció de materials, models d’informes d’obertura de talls
d’obra, control de plànols i control d’equips.
Finalment, descriu un pla d’assaig de control de qualitat, amb els seus objectius i l’índex
del pla d’autocontrol de qualitat adaptat a l’obra.
S’adjunta còpia del certificat ISO 9001 i les fitxes dels equips amb les declaracions de
conformitat (bombes Sulzer, variadors de freqüència ABB, tamís Quilton, lluminàries.
En referència al pla de treball, es descriu el personal previst d’executar l’obra i es detalla
que la instal·lació dels equips previstos es realitzarà sense aturar el procés de
depuració. La durada del pla de treball és de 79 dies, desglossat en 9 tasques
corresponents a treballs previs d’implantació i replanteig (15 dies), comandes de
bombes, variadors i tamís (5 dies), substitució de bombes de capçalera (8 dies),
instal·lació de variadors (8 dies), substitució enllumenat exterior (15 dies), seguretat i
salut (79 dies) i control de qualitat (79 dies).
Detalla les dates d’inici i finalització, el personal assignat als diferents treballs i el
compromís d’instal·lar els equips sense aturar el procés de depuració amb una
coordinació permanent amb l’empresa que actualment manté les instal·lacions.
PROPOSTA DE PUNTUACIÓ
D’acord amb les propostes de pla de control de qualitat i pla de treball descrites, es
proposa la següent puntuació:

EMPRESA

PLA
CONTROL
QUALITAT

DE
PLA
DE
TREBALL

GARROFÉ SAU

1

3

4

J.A. ROMERO POLO SA

5

1

6

GRUAS
CONSTRUCTORA

10

10

20
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Així doncs, la Mesa de Contractació una vegada llegit l’esmentat informe dona
conformitat al contingut del mateix i ratifica les puntuacions atorgades en referència a
l’apartat B de la clàusula 1.12 dels criteris que depenen d’un judici de valor.
Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a l‘obertura dels sobres electrònics B que
han de contenir la proposició econòmica i la documentació relativa als criteris
avaluables de forma automàtica, tal com s’estableix al Plec de Clàusules
administratives.
Les ofertes presentades són les següents:
EMPRESA

Oferta econòmica

IVA

TOTAL IVA INCLÒS

GARROFE SAU

123.052,47€

25.841,02€

148.893,48€

M. i J GRUAS SA

116.838,32€

24.536,05€

141.374,37€

JOSE
ANTONIO 119.976,15€
ROMERO POLO SAU

25.194,99€

145.171,14€

Acte seguit la Mesa de Contractació procedeix a determinar si l’oferta econòmica
presentada incorre en baixa temerària. Una vegada realitzats els càlculs adients es
comprova que les ofertes no incorren en cap valor anormal o desproporcionat, d’acord
amb el que s’estableix a la clàusula 1.15 del plec que manifesta que es consideraran
anormalment baixes les ofertes en que així es determini d’acord amb el que disposa
l’art. 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a valorar les ofertes econòmiques i els
criteris avaluables de forma automàtica:
EMPRESA

Oferta econòmica

Ampliació
Reducció
termini
de d’execució
garantia

GARROFE SAU

28,48 punts

10

0

M. i J GRUAS SA

30,00 punts

30

20

JOSE
ANTONIO 29,23 punts
ROMERO POLO SAU

0

10

termini

En relació al termini de garantia, l’empresa GARROFE SAU ofereix una ampliació de 2
anys. L’empresa M i J GRUAS SA ofereix una ampliació de 6 anys i l’empresa JOSE
ANTONIO ROMERO POLO SAU no ofereix cap ampliació del termini de garantia.
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En relació a la reducció del termini d’execució , l’empresa GARROFE SAU no ofereix
cap reducció de termini. L’empresa M i J GRUAS SA ofereix una reducció de 4 setmanes
i l’empresa JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU ofereix una reducció de 2 setmanes.
Una vegada efectuada la valoració definitiva, el resultat de la mateixa tenint en compte
els criteris que depenen d’un judici de valor, de la proposició econòmica i dels criteris
avaluables de forma automàtica és la següent:
PUNTUACIÓ

EMPRESA

PUNTUACIÓ
CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN
JUDICI DE
VALOR

PROPOSTA
ECONÒMICA I
CRITERIS
AVALUABLES
DE FORMA
AUTOMÀTICA

GARROFE SAU

4 punts

38,48 punts

42,48

M. i J GRUAS SA

20 punts

80,00 punts

100,00

JOSE ANTONIO
ROMERO POLO SAU

6 punts

39,23 punts

45,23

TOTAL

D’acord amb aquests antecedents, la Mesa proposa l’adjudicació del contracte de les
obres del projecte de reposicions i millores als sistemes de sanejament a l’àmbit del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2018) a l’empresa M i J GRUAS SA per un import
de 116.838,32€ més 24.536,05€ d’IVA.
Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 150 de LCSP, la Mesa proposa al
president d’aquest Consell Comarcal :
1. Que es requereixi a l’ empresa M i J GRUAS SA perquè en el termini de 7 dies
hàbils, presenti la documentació assenyalada a la clàusula 1.17 del Plec de Clàusules
administratives.
2.Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.17 del Plec, el
Ple del Consell Comarcal, procedeixi a l’adjudicació del contracte de les obres del
projecte de reposicions i millores als sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell (2018) a l’empresa M i J GRUAS SA.
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Tot seguit s’estén aquesta acta que després de ser llegida signen els membres de la
Mesa de contractació, i que com a secretari, certifico.”
Vist el que disposen els articles 107 i 108 de la Llei 9/2017 i les clàusules 1.16) i 1.17)
dels plecs que regeixen la present licitació, on es regula la constitució de la fiança
definitiva i les seves respectives modalitats;
Atès que s’ha donat compliment als articles 150 i 159 de la Llei 9/2017 i a la clàusula
1.17) del Plec de Clàusules Administratives, d’acord amb els quals es va requerir a
l’empresa M i J GRUAS SA perquè presentés en el termini de 7 dies hàbils la
documentació especificada en l’esmentada clàusula1.17) del plec;
Atès que en data 19 de juliol de 2018 per part de l’ empresa M i J GRUAS SA ha estat
presentada la documentació assenyalada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules
Administratives i ha presentat la fiança definitiva per import de 5.841,92€, tal i com
consta a l’expedient tramitat a l’efecte;
Atès que en sessió plenària realitzada en data 11 de juny de 2018, es va aprovar
l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 de l’exercici econòmic 2018, mitjançant el
qual es va habilitar partida suficient per a la present contractació;
Atès que l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 de l’exercici econòmic 2018 es va
sotmetre a exposició pública, durant la qual no es van formular al·legacions i quedant
per tant, definitivament aprovada la modificació de crèdit núm. 3 amb data 5 de juliol de
2018;
Atès que la disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017 estableix que correspon a la
presidència la competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no
supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros;
Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té
les atribucions següents:
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el
5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general
aplicable al procediment;
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Atès que les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, disposen en la base
22a el següent:
b) Competència de l’Autorització - Disposició de despeses.
Correspondrà l’autorització-disposició de les despeses, dins de l’import dels crèdits
autoritzats en els pressupostos:
Segon .- Al President de l’Entitat
Sense contradir el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Bases de
Règim Local i el que estableix l’article 13, punt g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya:
-Les despeses que siguin precises per a la contractació d’obres,
subministraments, gestió de serveis públics i serveis sempre que el seu import
no excedeixi del 10 % de la previsió per l’any 2018 del Fons de Cooperació Local,
partida d’ingrés 450.00.00, i per un import de 79.080,70 €. En el cas que la despesa
excedeixi esmentats imports, l’òrgan competent per autoritzar-la i disposar-la serà
el Ple.
Atès que per tant, segons les bases d’execució del pressupost, el Ple del Consell
Comarcal serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en
cas de contractes que el seu import sigui superior a 79.080,70 €;
Atès l’informe favorable de la Comissió de Territori i Sostenibilitat realitzada el dia 23 de
juliol de 2018;
Es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa M i J GRUAS SA, el contracte de les obres del projecte
de reposicions i millores als sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell (2018) per un import de 116.838,32€ més 24.536,05€ d’IVA.
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 16102-22799 (01) del vigent
pressupost econòmic 2018.
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TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària que ha participat en el
procés de licitació i a la resta de licitadors que no han resultat adjudicataris amb indicació
dels recursos procedents.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte, així com també la seva formalització al
perfil del contractant en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
present contracte.
SISÈ. Autoritzar el Sr. President per a la signatura i tràmit de la documentació que sigui
necessària per a l’execució d’aquest acord. “
4. Que l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva per import de 5.841,92€,
mitjançant aval de Bankia, número 2018/012.163, de data 17 de juliol de 2018. Aquesta
quantitat serà retornada o cancel·lada quan s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte o bé quan s’hagi resolt el
contracte per raó no imputable a l’adjudicatari.
5. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa i es regirà per la normativa
específica següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
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Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa M. i J. GRUAS SA , s’obliga a la realització de les obres de
reposicions i millores dels sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell (2018), d’acord amb el Projecte Tècnic, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i les millores tècniques presentades per l’empresa.
SEGONA.- El preu del contracte és de 116.838,32€ més 24.536,05€ d’IVA
En el preu assenyalat i d’acord amb l’oferta que consta presentada s’entenen incloses
les millores ofertades per l’adjudicatari en els següents apartats:
En relació al Pla de Treball:
Es detalla el personal previst per executar l’actuació que és el que es detalla tot seguit:
•
•
•
•

1 enginyer tècnic industrial.
2 oficials elèctrics.
Ajudant elèctric.
1 camió ploma.

Així mateix l’empresa es compromet a que :
-

La instal·lació dels equips previstos es durà a terme sense aturar el procés de
depuració de la planta.
Hi haurà una coordinació permanent amb l’empresa que actualment manté les
instal·lacions on s’han de dur a terme els treballs objecte d’aquest contracte.

També presenta el Diagrama de Gant amb camí crític on es detalla la durada de cada
tasca i la data d’inici i final de cadascuna d’elles.
En relació al pla de control de qualitat:
S’ofereix una sistemàtica de control basada en els següents apartats:
- Seguiment dels requeriments del sistema de gestió de la qualitat, conforme la ISO
9001.
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- Control de materials i equips.
- Control en ’execució.
- Proves de funcionament de les instal·lacions.
- Dossier final de control de qualitat (s’adjunta com a annex còpia del certificat ISO 9001
i les fitxes dels equips previstos d’instal·lar).
-Controls addicionals
- Pla d’assajos de control de qualitat.
L’empresa adjunta còpia del certificat ISO 9001 i les fitxes dels equips amb les
declaracions de conformitat (bombes Sulzer, variadors de freqüència ABB, tamís
Quilton, lluminàries.
En relació al termini de de garantia : S’ofereix una ampliació de 6 anys.
En relació al termini d’execució : S’ofereix una reducció de 4 setmanes.
TERCERA.- El termini d’execució de les obres serà de tres mesos, a partir de la
signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig, tal com consta en la proposició
presentada per l’empresa.
QUARTA. D’acord amb la proposició tècnica de l’empresa el termini de garantia és de
7 anys, comptats des de la signatura de l’acta de recepció de les obres, instal·lacions i
subministrament vinculats i que seran degudament justificats en la certificació tècnica
que serà lliurada pel director tècnic de l’obra.
CINQUENA.- El preu de contracte s’abonarà amb càrrec a la partida 161-02-227.99
(01) del Pressupost de l’exercici econòmic 2018, de la forma que estableix a la clàusula
2.4 del Plec de Clàusules Administratives.
SISENA. El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la
resta de normativa aplicable.
SETENA.- Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles
211 i concordants de la LCSP, les previstes a la clàusula 2.6 del Plec de Clàusules
Administratives.
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VUITENA. L’empresa contractista s’obliga a complir durant el període d’execució del
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu.
NOVENA.- L’adjudicatari manifesta conèixer el Plec de Clàusules Administratives i el
Projecte Tècnic que regeixen aquest contracte i hi dóna la seva conformitat.
DESENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari en
defensa dels seus drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I per tal que així consti, signen aquest contracte per duplicat exemplar, i a un sol efecte,
en el lloc i en la data indicada a l’encapçalament, davant de la Secretaria que en dóna
fe.
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