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Descrip.:

001/2018/6997/I261
PROJECTE B/E D'ACONDICIONAMENT I
PAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT DE
TURISMES DE L'AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE A
TÀRREGA (LOT 1 DESGLOSSAT EN DUES FASES)

CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’ACONDICIONAMENT I PAVIMENTACIÓ DE
L’APARCAMENT DE TURISMES DE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE A TÀRREGA (LOT 1
DESGLOSSAT EN DUES FASES).
R E U N I T S:
D’una part, la Sra. ROSA M. PERELLÓ I ESCODA, amb NIF 78068485E, en la seva qualitat
d’alcaldessa, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Tàrrega, de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local; la qual es
assistida pel Secretari General de la Corporació, el senyor Ramon Morell Gassó, amb DNI
núm. 40868306C, que dóna fe de l’acte.
I d’altra part, el senyor FRANCISCO-JOSE RUIZ CORTES, amb DNI núm. 43711289L, en
representació de l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, amb CIF núm.
A25012386, de conformitat amb l’escriptura de Poder General atorgada a Mollerussa el dia
25/2/2017, davant la notària, senyora Gemma Cavero Nassarre de Letosa.

Es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present
contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1.- Mitjançant Decret de l’Alcaldia, de data 17 de desembre de 2018, es va iniciar
l’expedient de licitació del contracte d’obres per a l’execució del Projecte Bàsic i Executiu
d’acondicionament i pavimentació de l’aparcament de turismes da l’avinguda Onze de
Setembre a Tàrrega (Lot 1 desglossat en dues fases), on a la vegada es va justificar la
necessitat del present contracte de conformitat amb l’article 28 de la LCSP.
2.- Els serveis de la Unitat de Contractació van emetre el plec de clàusules administratives i
els serveis de tècnics el plec de prescripcions tècniques, essent els paràmetres principals
d’aquesta licitació els següents:

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte
Execució
de
les
obres
necessàries
per
a
l’acondicionament i pavimentació de l’aparcament de
turismes de l’avinguda Onze de Setembre a Tàrrega (LOT
1). Aquest lot es divideix en dues fases:
 FASE 1 (terrenys que són de titularitat municipal)
 FASE 2 (terrenys que són de titularitat privada – 781
m2-)
La superfície d’actuació és de 6.300 m2, amb un total de
places d’aparcament de 220 (5,00 x 2,50 m).
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Les obres a executar estan descrites a la Memòria
constructiva inclosa al Projecte i consisteixen en:
- El moviment de terres necessari per a assolir les
cotes del projecte.
- L’excavació de rases i pous per a serveis.
- La construcció dels desguassos necessaris tant per
evacuar les pluvials de l’espai, inclosos els
embornals i pous.
- La il·luminació de l’espai.
- La pavimentació amb ferm flexible de l’espai
destinat a aparcament
- La senyalització horitzontal.
Núm. d’expedient
Pressupost base de licitació
Valor estimat del contracte
Tipus de contracte
Procediment
de
contractació
Durada del contracte
Codi CPV
Òrgan de contractació
Data aprovació definitiva
del Projecte
Data d’aprovació de l’acta
de
comprovació
del
replanteig

001/2018/6997/I261
159.528,83 euros (131.842,01 euros més 27.686,83 euros
corresponents al 21% d’IVA)
131.842,01 euros
Contracte administratiu d’obres.
Obert simplificat
3 mesos
45233200-1: Treballs diversos de pavimentació
45112500-0: Treballs de moviment de terres
Junta de Govern Local
Mitjançant publicació al BOP de Lleida núm. 151 de
data 3 d’agost de 2018
13/12/2018

3.- La tècnica d’administració general de la Unitat de Contractació va emetre un informe
jurídic justificant adequadament els extrems establerts a l’article 116.4 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), Aquest informe va estar
conformat pel senyor Ramon Morell, Secretari de l’Ajuntament, donant així compliment a
la DA3a.8 de la LCSP en aplicació del que disposa l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
4.- La Interventora municipal va emetre informe positiu de consignació pressupostària així
com de fiscalització de la fase “A”, condicionat a l’aprovació de l’expedient
001/2018/7068/I103 de canvi de finançament de l’actuació de l’avinguda Onze de
Setembre per la Junta de Govern Local.
5.- El dia 18 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de
contractació de la licitació del contracte d’obres relatiu a l’execució del projecte bàsic i
executiu d’acondicionament i pavimentació de l’aparcament de turismes a l’avinguda
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Onze de Setembre a Tàrrega (Lot 1 desglossat en dues fases), per import de 159.528,83
euros (131.842,01 euros més 27.686,83 euros corresponents al 21% d’IVA).
6.- La mateixa Junta de Govern Local, de data 18 de desembre de 2018, va aprovar el
canvi de finançament de l’actuació de l’avinguda Onze de Setembre.
7.- L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, plec de
prescripcions tècniques i els membres de la Mesa de Contractació es van publicar al Perfil
del Contractant.
8.- El dia 30 de gener de 2019, la Mesa de Contractació es reuní per obrir el sobre únic de
les empreses presentades essent les puntuacions obtingudes les següents:
EMPRESES

MILLORA
(14 punts)

OFERTA PRESENTADA
(74 punts)

PUNTUACIÓ
TOTAL

14 punts

AMPLIACIÓ
GARANTIA
(12 punts)
12 punts

M.I.J GRUAS, SA

122.217,54 euros
13,51 punts

39,51 punts

ARNÓ
INFRAESTRUCTURAS,
SLU

14 punts

12 punts

127.069,33 euros
6,70 punts

32,70 punts

SORIGUÉ, SAU

14 punts

12 punts

131.000,00 euros
1,18 punts

27,18 punts

ROMÀ
INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS, SAU
TECNOLOGIA DE
FIRMES, SA

14 punts

12 punts

109.481,60 euros
31,38 punts

57,38 punts

14 punts

12 punts

116.880,00 euros
20,99 punts

46,99 punts

9.- Els serveis de la Unitat de Contractació van requerir a ROMÀ INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, SAU, perquè presentés la documentació relativa a l’aptitud de contractar, segons
previsió establerta a la clàusula 12 del plec de clàusules.
10.- Una vegada recepcionada aquesta documentació, els serveis de la Unitat de
Contractació van constatar que l’havia presentat complerta i que havia constituït la
garantia definitiva, mitjançant aval bancari, per import de 5.474,08 euros.
11.- La Interventora municipal va emetre l’informe de fiscalització favorable de la fase “D”,
corresponent a l’adjudicació.
12.- El dia 12 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local va acordar l’adjudicació del
contracte d’obres relatiu a l’execució del Projecte bàsic i executiu d’acondicionament i
pavimentació de l’aparcament de turismes a l’avinguda Onze de Setembre a Tàrrega (Lot
1 desglossat en dues fases) a l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, per un
import de 132.472 euros (109.481,60 euros més 22.991,13 euros corresponents al 21 % d’IVA).
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13.- El dia 27 de febrer de 2019, s’ha formalitzat d’Acta de Pagament i Ocupació del
terreny de titularitat privada, de 781 m2, per tant, l’Ajuntament consolida la propietat de
tot l’àmbit d’actuació de l’obra.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera. OBJECTE
L’Ajuntament de Tàrrega contracta a ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, per a
l’execució del Projecte B/E d’acondicionament i pavimentació de l’aparcament de
turismes a l’avinguda Onze de Setembre a Tàrrega (Lot 1 desglossat en dues fases).
El senyor Francisco-José Ruiz Cortés, en representació de la mercantil, es compromet a
l’execució de les obres incloses al Projecte esmentat, amb estricta subjecció als plànols,
plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives, tots ells documents
contractuals, sobre els quals manifesta que n’és coneixedor i que els accepta plenament.
Segona. PREU
El preu de l’obra és de 132.472 euros (109.481,60 euros més 22.991,13 euros corresponents
al 21 % d’IVA).
Al preu d’adjudicació s’hi inclouen 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 contracte i/o plec de clàusules i/o plec de
prescripcions
que s’han de complir durant l’execució del contracte i de forma
específica:
 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
 Les derivades de la verificació dels anàlisis i assajos que siguin necessaris de
materials, equips, maquinària, instal·lacions i/o unitats d’obra, fins a un import
màxim del 2 % del pressupost d’adjudicació.
 Les derivades del desenvolupament de l’Estudi del Pla de Seguretat i Salut, fins a un
import màxim del 2% del pressupost d’adjudicació de l’obra
 L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que
s’hi produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a
conseqüència de la negociació col·lectiva.
 Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada del cartell informatiu
conforme el qual les obres estan finançades per la Diputació de Lleida.
 També les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i
de la resta de mesures d’informació que indiqui el director de l’obra.
 El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a
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. A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment
dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les
despeses que s’originin aniran al seu càrrec.
- Qualsevol altra inclosa al plec de clàusules administratives i/o al plec de
prescripcions tècniques.
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El lliurament de les factures per part del contractista s’haurà de fer per mitjans electrònics,
de conformitat amb l’establert a la clàusula 24 del plec de clàusules administratives.
D’acord amb l’art. 42 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, el contractista, amb
caràcter previ a la presentació de factures, haurà d’aportar al servei d’Intervenció
municipal la següent documentació:
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Relació de treballadors adscrits al contracte.
- Document acreditatiu conforme aquest treballadors estan afiliats i donats d’alta a
la Seguretat Social.
- Còpia de les nòmines i model trimestral 110/111 de l’IRPF
La Corporació municipal de Tàrrega en el termini de 30 dies següents a l’aprovació de la
certificació d’obra procedirà a efectuar el pagament, de conformitat amb l’article 198.4
de la LCSP.
Tercera. PLA DE TREBALL I PLA DE SEGURETAT I SALUT
L’empresa s’obliga a aportar al director facultatiu de l’obra, el senyor Joan Santacana
Espasa, el Pla de Treball i el Pla de Seguretat i Salut en el termini de 20 dies naturals des de
la formalització del present contracte.
Quarta. INICI DE LES OBRES
L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig que es
realitzarà en el termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte, i un cop
aprovat el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa.
Cinquena.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
L’execució de les obres tindran una durada de 3 mesos a partir de l’acta de comprovació
del replanteig. L’obra s’iniciarà de forma única per les dues fases,
Sisena.- CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIÓ.
És una condició especial d’execució de caràcter laboral, segons previsió establerta a
l’article 202.2 de la LCSP, que com a mínim un/a, dels treballadors/es adscrits/es a
l’execució del contracte sigui un/a treballador/a jove, inferior a 25 anys, a fi de combatre
l’atur juvenil.
També és una condició especial d’execució de caràcter laboral, de conformitat amb
l’article 202.2 LCSP, el compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al
Conveni Col·lectiu aplicable al sector.
Així mateix, també és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses
subcontractistes, si s’escau, i justificar el compliment del pagament en termini quan així ho
sol·liciti l’Ajuntament.
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Setena.- OBLIGACIONS ESSENCIALS
Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris.
Efectuar el replanteig amb topografia de totes les partides d’obra.
Designar una persona, per part de l’empresa, que vetllarà pel manteniment i conservació
de totes les mesures de seguretat de l’obra (manteniment d’accessos, senyalització,
seguretat, etc.).
Vuitena.- MILLORES
L’empresa s’obliga a augmentar la capacitat portant de l’esplanada, al seu càrrec,
mitjançant l’increment del gruix del paviment asfàltic relacionat amb la partida F9H11232,
amb paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC16sufB35750D.../.
S’incrementarà el gruix del paviment en un cm.
Novena.- EXECUCIÓ DE LES OBRES.
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec
de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i el projecte que
serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del
contracte doni al contractista el director facultatiu de les obres i, si s’escau, el responsable
del contracte en els àmbits de la seva respectiva competència.
Desena.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o
per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els
danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració.
Per tant, està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil d’import
que cobreixi possibles indemnitzacions a tercers, la qual haurà de mantenir vigent durant
l’execució del contracte i el període de garantia (art. 196 i 197 LCSP).
Onzena.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
En tot cas són obligacions de l’adjudicatari les següents, les quals s’hauran de
complementar amb els establertes al plec de prescripcions tècniques.
1. El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients per a l’execució del contracte, essent una obligació de
caràcter essencial del contracte.
2. El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en
matèria laboral, fiscal, de protecció a les persones minusvàlides, de Seguretat Social i
de seguretat i salut en el treball.
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3. També haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de
l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències
municipals.
4. El contractista ha d’encarregar-se que el personal contractat per a l’execució del
contracte sigui informat i format vers els riscos inherents a les tasques que
desenvolupen.
5. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l'Administració, llevat que aquesta
hagués incorregut en mora al rebre'ls.
6. El contractista s’obliga a aplicar, en executar l’obra, les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.
7. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació tècnica
del contracte li doni el director de l’obra.
8. El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment
durant l’execució de les obres.
9. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres i llibre d’incidències.
10. El contractista ha de complir el Programa de Treball.
11. Les obres hauran d’estar degudament senyalitzades durant la vigència del contracte,
cosa que serà vigilada pel director d’obres.
12. El contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, una memòria final que ha de tenir el contingut
establert en l’article 49 de la Llei esmentada.
13. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament
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.
14. -El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:
 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
 Les derivades de la verificació dels anàlisis i assajos que siguin necessaris de
materials, equips, maquinària, instal·lacions i/o unitats d’obra, fins a un import màxim
del 2 % del pressupost d’adjudicació.
 Les derivades del desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, fins a un import
màxim del 2 % del pressupost d’adjudicació de l’obra.
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Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada del cartell informatiu
conforme el qual les obres estan finançades per la Diputació de Lleida.
També les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i
de la resta de mesures d’informació que indiqui el director de l’obra.
El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a
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. A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment
dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les
despeses que s’originin aniran al seu càrrec.

15. El contractista s’obliga a la gestió de residus.
16. El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada l’execució
de l’obra.
17. El contractista s’obliga a aplicar, en executar l’obra, les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.
18. El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la
vigència d’aquest contracte.
19. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon
a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
Dotzena.- RECEPCIÓ DE LES OBRES
Per tal de recepcionar les obres a la seva finalització, concorrerà un facultatiu designat
per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les
obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. En el moment de la
recepció de les obres el contractista presentarà el Projecte As Built.
Dins el termini de tres mesos comptats des de la recepció, l’òrgan de contractació haurà
d’aprovar la certificació final d’obres executades.
Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions previstes, el
funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les
donarà com a rebudes, aixecant la corresponent acta i començarà el termini de garantia.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el Director
de les mateixes senyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant
un termini màxim de 5 dies hàbils per esmenar-les, si transcorregut aquest termini el
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contractista no ho hagués efectuat, se li podrà atorgar un nou termini improrrogable o
declarar resolt el contracte.
Tretzena.- GARANTIA
El termini de garantia és de 5 anys i començarà a computar una vegada rebudes les
obres.
Dins el termini de 15 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 fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota
responsabilitat, llevat del casos de responsabilitat per vicis ocults –art. 244 LCSP- , procedint
a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu cas,
al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies.
En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen en
deficiències en l’execució de l’obra i no al seu ús, durant el termini de garantia, el director
facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per la deguda
reparació de lo construït, concedint-li un termini màxim de fins a un mes per fer-ho durant
el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap
quantitat per l’ampliació del termini de garantia.
Catorzena.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults,
degut a d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels
danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de 15 anys a comptar des de la seva
recepció. Si transcorregut aquest termini no s’ha manifestat cap dany o perjudici, quedarà
totalment extingida la responsabilitat del contractista- art. 244 LCSP-.
Quinzena.- PENALITATS
Si en relació al termini total, el contractista incorregués en demora per causes a ell
imputables, l’Administració podà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució
del contracte o per la imposició de penalitats diàries a raó de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte (Iva exclòs), de conformitat amb l’article 193.3 LCSP
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució, l’Ajuntament
acordarà la imposició de penalitats del 3 % del pressupost del contracte (IVA exclòs), en
els termes i condicions establerts a l’article 192.1 de la LCSP.
Quan el contractista per causes imputables al mateix, hagués incomplert parcialment
l’execució de les prestacions definides al contracte, l’Administració podrà optar, segons
les circumstàncies del cas, per la resolució o per la imposició de penalitats, prèvia
justificació, del 3% del pressupost del contracte (IVA exclòs).
Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista.
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Si les penalitats establertes anteriorment, per demora, compliment defectuós o
incompliment parcial no cobrissin els danys causats a l’Administració, aquesta exigirà una
indemnització per danys i perjudicis.
Setzena.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.
Seran obligatòries pel contractista les modificacions que impliquin, aïlladament o
conjuntament, una alteració de la seva quantia que no excedeixi del 20 % del preu inicial
del contracte Iva exclòs, de conformitat amb l’article 206.1 LCSP. En aquest cas, la
modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit
de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i
concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el
procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article
207 de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l’article 153 de la LCSP.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de
l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ
a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
De conformitat amb l’article 242.4.i) ii) de la LCSP no tindran la consideració de
modificacions:
-

-

L’excés de medicions, enteses com a tals, la variació que durant la correcta
execució de l’obra es produeixi exclusivament amb el número d’unitats realment
executades sobres les previstes a les medicions del projectes, sempre que en global
no representin un increment de la despesa superior al 10 % del contracte inicial.
Aquest excés de medicions estarà recollit a la certificació final d’obra.
La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediment establerts a la
LCSP, sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a
unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 % del pressupost primitiu del
contracte.

Dissetena.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
Són causes de resolució del les establertes als articles 211 i 245 de la LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
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Divuitena.- JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació als s efectes, la modificació i l’extinció
d’aquest contracte.
Dinovena.- RÈGIM JURÍDIC
El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant un exemplar
d’aquest, i se sotmet, per a tot allò que no estigui establert:
- Al plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública.
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
- Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes 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 a
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Per a la deguda constatació de tot allò que s’ha convingut, se signa aquest contracte per
triplicat, en el lloc i la data esmentades.
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