(expedient 1682/2019)
1) Antecedents i necessitats a cobrir
La contractació consisteix en l'execució de les obres descrites en el Projecte
executiu d'intervenció a la façana de llevant de l'edifici situat a l'Av. del
Rastrillo nº31 de Cardona, redactat per l’arquitecte David Baena Casamor
de l'empresa Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP, aprovat inicialment per
la Junta de Govern Local en data 20 d'agost de 2019 i que recull les
necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte i els factors de
tot ordre a tenir en compte.
La intervenció es desenvolupa en l'edifici situat a l'Avinguda del Rastrillo
número 31 (abans 1) de Cardona, on s'emplaça l'auditori Valentí Fuster. Es
tracta d'un edifici que forma part del Catàleg de Béns Protegits de la Vila de
Cardona, situat al nucli antic, amb un grau de protecció total i la
consideració de BCIL. D'altra banda, sota l'escala que comunica l'Avda. del
Rastrillo amb el carrer Graells s'hi troben les restes de l'antic muralla de
llevant de Cardona, que té la consideració de BCIN.
Es tracta d'una obra necessària per tal de millorar la façana de llevant de
l'edifici situat a l'Avinguda del Ratrillo número 31 de Cardona (abans 1)on
s'ubica l'auditori Valentí Fuster de Cardona. Es tracta de la façana que
presideix l'entrada de Cardona i es proposa actuar-hi per rehabilitar-la a
efectes de millorar la imatge externa general de l'edifici a la vegada que es
dóna visibilitat al nou auditori/centre de convencions, i traient el caràcter de
tester que té actualment aquesta façana per posar-la en valor.
L'actuació consistirà, principalment, en el següent:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Recuperació de la configuració original d'obertures respectant al
màxim l'estructura d'eixos verticals de la façana.
Eliminació d'elements aliens no originals tals com instal·lacions,
xemeneies, estenedors, persianes i bombos externs.
Substitució de totes les fusteries
Destacar i reproduir el contorn original de les obertures mitjançant la
tècnica del baix-relleu amb canvi de tonalitat.
Restauració de les baranes dels balcons i nous elements.
Eliminació de l'arrebossat i posteriors tractaments del parament
vertical.
Tancament de balcons i cornisses
Soterrament de les instal·lacions
Noves obertures a partir de l'habilitació del centre de convencions
Valentí Fuster.
1

Codi Validació: 34NDZ542WHJQ4R7MRJXWC7EPW | Verificació: http://cardona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 13

Brígida Manau Vila (1 de 1)
Secretaria-Intervenció
Data Signatura: 28/09/2019
HASH: d28608ec2c9a5185bb1df1c79e968807

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL
CONTRACTE
DE
LES
OBRES
DEL
PROJECTE
EXECUTIU
D'INTERVENCIÓ GENERAL A LA FAÇANA DE LLEVANT DE L'EDIFICI
SITUAT A L'AV. DEL RASTRILLO, Nº31 DE CARDONA, A ADJUDICAR
PER MITJÀ DE PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.

Es tracta d'una obra de gran importància per Cardona, donat que es tracta
de la façana que presideix l'entrada al municipi i el seu centre històric.
D'altra banda, permetrà millorar la imatge externa de l'auditori Valentí
Fuster, que es va posar en funcionament i que es concep com un
equipament bàsic en l'estratègia de dinamització socioeconòmica de
Cardona.
La intervenció no es pot abordar amb mitjans propis i precisa ser
contractada externament, en tant que l'Ajuntament de Cardona no disposa
de personal suficient a la brigada municipal per poder desenvolupar aquesta
obra. En aquest sentit, el nombre d'efectius amb què compta la brigada fa
que es pugui abordar la tasca del dia a dia, i petites actuacions de
manteniment i conservació, però no una obra complerta de rehabilitació
com la que preveu aquest projecte. I la situació econòmica i financera de
l'ajuntament no permeten incorporar nou personal, incrementant la despesa
de capítol I.
D'aquesta manera es pot concloure que l’Ajuntament de Cardona no disposa
de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquesta obra, motiu pel
qual cal procedir a la seva contractació amb tercers, tot d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.

2. Objecte i codi CPV

Es tracta d'un contracte d'obra, en tant que el que es promou és la
intervenció de rehabilitació d'aquesta façana, que es troba en un estat de
deteriorament important.
L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) és el següent: 45433000-4 (treballs de façana).

3. Justificació relativa a la no divisió en lots de l’objecte del
contracte d’obres
Per la naturalesa de l'obra i les seves característiques no és possible
entendre, tal i com han especificat els serveis tècnics municipals, que es
puguin definir lots que siguin susceptibles d'una realització i aprofitament
individual i funcional que permetin ser executades de forma independent.
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L'objecte del contracte és la rehabilitació de la façana de llevant de l'edifici
situat a l'Avinguda del Rastrillo númer 31 (abans 1) de Cardona, on es situa
l'auditori Valentí Fuster.

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a
una correcte execució global de les prestacions que resulta
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en
l’execució d’aquestes obres, fet pel qual permet concloure que les
prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcte execució dels treball, perdre un òptim control de
l’execució global del contracte i una correcte assignació dels recursos
públics proporcionals a la finalitat requerida.
D’altra banda, també es pot justificar per raons econòmiques, en tant que
es tracta d’un contracte amb un pressupost reduït i, en tot cas, molt inferior
al valor estimat de 500.000 euros, que la Directriu 1/2018 de la Direcció
General de Contractació Pública per la qual es fixen els criteris d’actuació
per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic estableix com a paràmetre econòmic per a
considerar eficient promoure la lotització.
4. Pressupost base de licitació.
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul
dels costos directes i indirectes.
Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la
prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni
col·lectiu del sector de la construcció aplicable.

Concepte

Import (euros)

Treballs previs
Enderrocs i moviment de terres
Sistema estructural
Sistema envolvent i acabats exteriors
Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Sistema de condicionaments i instal·lacions
Gestió de residus
Seguretat i salut
Total rehabilitació

29.087,15 €
25.327,55 €
7.817,56 €
118.589,62 €
2.822,58 €
28.393,48 €
3.500,00 €
2.800,00 €
218.337,94 €

Pressupost d’execució material: 218.337,94 €
Despeses generals (13%): 28.383,93 €
Benefici industrial (6%): 13.100,28 €
Total pressupost net IVA exclòs:259.822,22 €
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El desglòs del pressupost del contracte és el següent:

Tipus IVA: 10%
Import IVA: 25.982,22 euros
Total pressupost base licitació IVA inclòs: 285.804,37 euros
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte
que integra el contractes, i els preus consignats porten implícits tots els
conceptes previstos.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació IVA exclòs
resultaran excloses del procediment.

5. Imputació pressupost municipal.
Aquesta contractació es tramita anticipadament en virtut de la disposició
addicional tercera de la Llei de Contractes del Sector Públic, de manera que
està sotmesa a la condició suspensiva de l'obtenció dels corresponents
recursos per a obtenir el finançament consolidat necessari per al contracte.
Es compta amb una subvenció de 150.000 euros per al finançament
d'aquesta actuació, a través del Programa complementari d'equipaments de
la Diputació de Barcelona.

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte
abans esmentades, així com les seves possibles modificacions - només per
les causes estipulades a la LCSP- el valor estimat del contracte sense
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat és de 259.822,15

7. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a
considerar:
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que
integren el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la
millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els següents criteris, tots ells
avaluables automàticament sobre un total de 100 punts, distribuïts en la
següent forma, per odre decreixent d’importància i ponderació:
4
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6. Valor estimat del contracte.

Criteris
A)Preu ofertat
B) Ampliació del termini de garantia
de l'obra
C) Millora relativa a l’assumpció
d’excessos en els amidaments

Ponderació
60
20
20

A).- Preu ofertat i baixa econòmica..............................fins a 60 punts
La baixa econòmica es valorarà sobre el pressupost base de licitació.
Es puntuarà el menor preu sense variació de les qualitats i especificacions
tècniques del projecte. La puntuació màxima serà de 60 punts.
Aquest criteri serà valorat d'acord amb la fórmula següent:
B
P = 60 x ------O
On:
P: Puntuació de l’oferta.
B: Pressupost de l’oferta mes baixa de les considerades d’entre les
presentades pels licitadors.
O: Pressupost de l’oferta que es puntua.
Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin
anormalment baixes o desproporcionades.

Es puntuarà aquells licitadors que ofertin un període superior de garantia de
l'obra a un any des de la data de recepció, i d'acord amb la següent
baremació:
-

Per un període de garantia de dos anys (1 any ampliació): 5 punts
Per un període de garantia de tres anys (2 anys d'ampliació): 10 punts
Per un període de garantia de quatre anys (3 anys d'ampliació): 15
punts
Per un període de garantia de cinc anys (4 anys d'ampliació): 20 punts

C).- Millora relativa a l’assumpció d’excessos d’amidaments........fins a 20
punts
Es puntuarà aquells licitadors fins a un màxim de 20 punts aquelles propostes
per les quals el licitador es comprometi, mitjançant declaració responsable, a
assumir econòmicament fins al 10% d’increment del pressupost d’execució
5
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B).- Ampliació del termini de garantia de l'obra........fins a 20 punts.

material de l’obra per excés d’amidament de les partides d’obra que integren
el projecte, sense cost per a l’Ajuntament. La puntuació d’aquest criteris es
portarà a terme de la següent manera:
-

Assumpció de fins al 10% d’excés d’amidament sense cost per
l’ajuntament: 20 punts
Assumpció de fins al 5% d’excés d’amidament sense cost per
l’ajuntament: 10 punts
No assumpció: 0 punts

8. Procediment d’adjudicació
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que
constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els
criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més
adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert
simplificat, en tant que el VEC és inferior a 2.000.000 euros.
En aquest sentit, s'utilitzarà aquest procediment ordinari, en tant que no es
tracta d'obres que requereixin d'una especialització tant destacada que
justifiquin recórrer a un procediment restringit.

9. Tramitació de l’expedient
L'expedient de contractació ha de ser objecte de la tramitació ordinària

En aplicació de la disposició addicional 15ª.3 LCSP, s'admetrà la presentació
en format paper dels sobres que contenen les ofertes en tant que, tot i que
s'ha posat a disposició de l'Ajuntament de Cardona, així com a la resta
d'administracions catalanes, l'eina Sobre Digital, es considera que cal
assegurar que aquesta eina està disponible en general per a les empreses
licitadores, per assegurar la concurrència en la present contractació.
En aquest sentit, tot i que l'eina Sobre digital ja està disponible per a les
administracions i per a la totalitat d'empreses, es considera que cal donar
el termini necessari a totes les empreses per posar-se al dia d'aquest
procediment especialitzat, quelcom especialment important si tenim en
compte que un dels principis que estableix la LCSP és facilitar la participació
de les PIMES i, per tant, es considera que cal assegurar que podran emprar
aquesta eina sense dificultats i podran presentar normalment les seves
proposicions.

6

Codi Validació: 34NDZ542WHJQ4R7MRJXWC7EPW | Verificació: http://cardona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 13

10. Mitjans de comunicació i utilització de mitjans electrònics en la
presentació de proposicions

Per això en la present contractació encara s'admetrà la presentació en
format paper per tal d'oferir les màximes garanties als licitadors sens
perjudici que l'Ajuntament de Cardona, encara que administració petita i
amb pocs recursos tecnològics, treballarà per aplicar mitjans electrònics en
la contractació, donant compliment a l'establert a la LCSP, implantant l'eina
Sobre Digital.
En definitiva, en la present contractació s'estarà a allò establert a la
disposició addicional 15.3.a) LCSP que estableix que els òrgans de
contractació no estaran obligats a exigir l'ús de mitjans electrònics en el
procediment de presentació d'ofertes en el cas que, degut al caràcter
especialitzat de la contractació, l'ús de mitjans electrònics requeriria eines,
dispositius o formats d'arxiu específics que no estan en general disponibles i
es permetrà la presentació de les ofertes en format paper.

11. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i
financera de les empreses
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els
principis de no discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota
actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir
als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la
següent:
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte
social prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén
licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar.

Solvència econòmica
Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per
riscos professionals per un import igual o superior a l’exigit a l’anunci de
licitació i que es correspon a l’import de 259.822,15 euros, mitjançant la
presentació de la documentació d’acord amb el que estableix l’article 87.2
de la LCSP.
Quan, per raons justificades, l'empresari no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera
mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada
suficient per a l'òrgan de contractació.
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Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà
la següent solvència:

Solvència professional o tècnica
S'haurà d'acreditar pels següents mitjans:
a) Aportació, en els termes establerts a la lletra a) de l’apartat 1 de
l’article 88 LCSP, de la relació de les obres similars executades en el
curs dels darrers cinc anys, avalada per certificats de bona execució.
Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de
les obres, i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les
quals es regeix la professió i es van portar a bon terme. A aquests
efectes, les obres executades per una societat estrangera filial de la
contractista d’obres tindrà la mateixa consideració que les
directament executades per la pròpia empresa contractista, sempre
que aquesta última ostenti directament o indirecta el control d’aquella
en els termes establerts a l’article 42 del Codi de Comerç.
Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera
participada pel contractista, sense que compleixi aquesta condició,
només es reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista
l’obra executada per la societat participada en la proporció de la
participació d’aquesta empresa en el capital social de la mateixa.

b) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o
no integrants a l’empresa, dels que es disposi per l’execució de les
obres, especialment del responsable o responsables de l’execució i
seguiment de les obres: delegat i cap d’obra, així com els tècnics
encarregats directament de les mateixes (encarregat de l’obra),
acompanyada dels documents acreditatius corresponents de la seva
experiència professional i titulació.
c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de
l’empresa i, en particular, del responsable i responsables de les obres,
això com dels tècnics encarregats directament d’aquesta.
d) Quan el contractista siguin una empresa de nova creació, entenent
aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva
solvència tècnica s’acreditarà per mitjà del personal tècnic i dels títols
acadèmics i professionals i no l’execució d’un determinat nombre
d’obres.
Amb la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic (RELI o ROLECE), d’acord amb el grup i categoria indicats,
quedarà acreditada la seva solvència econòmica i financera i solvència
tècnica o professional per contractar.
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Els licitadors hauran d’haver executat un mínim de cinc (5) obres de
característiques anàlogues i d'import igual o similar al que és objecte
de contracte en el curs dels darrers cinc anys.

12. Modificacions del contracte.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà
modificar el contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art.
242 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017.
En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats
previstes en el projecte fins un màxim del 10 d’import d’adjudicació del
contracte, ni tampoc la substitució d’unitats previstes per unes no previstes
sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i aquesta
incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació.

13. Pagament de factures/certificacions.
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que
comprendran l'obra executada durant aquest període de temps.
El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de
factura expedida, d'acord amb la normativa
vigent sobre factura
electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la
LCSP.

14. Termini d'execució.

L'acta de comprovació del replanteig s'ha d'estendre en el màxim d'un mes
comptar des de la formalització del contracte.

15. Revisió de preus.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i
durada del present contracte i d'acord amb l'article 103.5 LCSP.

16. Condicions especials d’execució.
En aplicació d’allò que disposa l’article 202.2 LCSP s’estableixen les
següents condicions especials d’execució:
9
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El termini d'execució de l'obra és de 6 mesos. Aquest termini començarà a
comptar des de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig si en
aquesta data ja ha estat notificada l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut
en el Treball elaborat per l'adjudicatari. En cas contrari, el termini d'execució
es compta des de la data d'aquesta notificació.



L’empresa contractista i, si s’escau, la subcontractista, haurà
d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal
i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució
d’aquest contracte.



L’empresa adjudicatària, en cas de necessitat de nova contractació de
personal per a l’execució del contracte, ha de reservar almenys un
dels llocs de treball de nova contractació adscrits a l’execució del
contracte, a jornada complerta, perquè sigui ocupat per persones en
situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin
desocupades i tinguin dificultats per integrar-se en el marcat de
treball ordinari i que estiguin incloses en un dels col·lectius següents:
a) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció
b) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció,
perquè no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la
Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció però
que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en
situació de risc d’exclusió.
d) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc
anys.

17. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional.
No obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una
garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs .

18. Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos sens perjudici que
aquest termini pugui ser millorat per l’adjudicatari.
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Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà
necessari que, en el seu cas, l’adjudicatari comuniqui amb caràcter
previ a l’Ajuntament la contractació de nou personal, aportant els
contractes laborals corresponents a treballadors adscrits a l’execució
del contracte pertanyents a col·lectius amb especial dificultat per a la
inserció laboral, i els documents corresponents a la Relació Nominal
dels Treballadors (RNT) i els Rebuts de Liquidació de Cotitzacions
(RLC).

19. Subcontractació
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte
del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

20. Cessió del contracte.
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte
conforme als requisits de l'article 214.2 de la LCSP.

21. Responsable del contracte i seguiment i avaluació
En tant que contracte d'obres, el responsable del contracte serà el/la
director/a d'obra
No obstant això els Serveis Tècnics Municipals s'encarregaran d'efectuar el
seguiment de l'obra i l'avaluació del seu desenvolupament.

22.- Règim específic de penalitats.

a) Incompliments molt greus:
-L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en
aquest plec.
-L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
-L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de
l’obra.
-L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals.
-Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el
medi ambient d’acord amb la legislació vigent.
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L'Ajuntament, d’acord amb l’article 192 LCSP, podrà imposar penalitats al
contractista, amb el límit del 10% del contracte per cada penalitat i amb el
límit del 50% en el seu conjunt, en ambdós casos IVA exclòs, per als
incompliments detallats a continuació:

-L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
b) Incompliments greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions
contractuals essencials.
-L’incompliment de les ordres de la direcció facultativa o del coordinador de
seguretat i salut.
-La reiteració en la comissió de faltes lleus
c) Incompliments lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.

-L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que
estigui fora de l’àmbit del projecte i del pla de seguretat i salut
-L’incompliment en l’actualització de la documentació de l’obra (llibre
d’obres, llibre d’incidències)
Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió
d’aquestes faltes són les següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del
preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim
del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
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- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 50% com a màxim
del preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es
incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la
tipologia que sigui.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà
de tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent
expedient.
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i
perjudicis ni la possible resolució del contracte.

Cardona, signat electrònicament al marge
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La Secretària-Interventora accidental
Brígida Manau Vila

