PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
EXECUCIÓ DE LA MILLORA DE L'EQUIP DE
CAPTACIÓ DE FILM A LA PLANTA DE TMB DEL
BAIX CAMP
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT
VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
EXPT. CSUBM.05 / 2015

Signat per: CPISR-1 Joan Manuel
Abelló
Data i hora: 2015.08.28 12:44:20 +02:00
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.- OBJECTE i PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Objecte: la contractació del subministrament de totes les peces necessàries per
assegurar l'adequació i millora de la captació de FILM així com el muntatge de la
modificació en la xarxa de conductes d'aspiració de FILM de la Planta de Tractament
Mecànic-Biològic del Baix Camp, situada a Botarell.
Pressupost màxim i valor estimat del contracte: 40.083,92 € més IVA.
B.- TERMINI MÀXIM D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
8 setmanes
C.- GARANTIA PROVISIONAL
No s'exigeix com a requisit per participar-hi.
D.- GARANTIA DEFINITIVA
S'exigeix al contractista per un import equivalent al 5% del preu adjudicat, exclòs l'
IVA.
E.- TERMINI MÍNIM DE GARANTIA
24 mesos
F.- CONTRACTE
Tipus de contracte administratiu: subministrament
G.- REVISIÓ DE PREUS
No s'aplica cap clàusula de revisió.
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No.
I.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA
Els establerts en el RDL 3/2011. Clàusula 6a d'aquest plec.
J.- FORMA DE VALORACIÓ DELS TREBALLS
Veure clàusula 9 d'aquest plec.
K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: oficines del Consorci Comarcal del Baix Camp, c / Dr. Ferran, 8 de Reus
43202.
Termini: 15 dies, comptats des de la data de publicació de l'anunci en el perfil de
contractant
M PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ
Negociat amb publicitat al perfil del contractant (www.baixcamp.cat).
Tramitació: ordinària
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CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
L'objecte del contracte és la contractació del subministrament de totes les peces
necessàries per assegurar l'adequació i millora de la captació de FILM així com el
muntatge de la modificació en la xarxa de conductes d'aspiració de FILM de la Planta
de Tractament Mecànic-Biològic del Baix Camp, situada a Botarell.
El contracte està finançat per la AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA de la
Generalitat de Catalunya.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament tal i
com estableix l'article 9 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, si bé comprèn també
prestacions complementàries.
Forma part de l'objecte del contracte totes les prestacions a càrrec del contractista que
es recullen en el plec de prescripcions tècniques.
L'empresa adjudicatària haurà d'incloure al seu càrrec les següents activitats que
formen part de l'objecte del contracte:
- Descripció de l'abast dels treballs i subministraments.
- Subministrament dels recanvis llistats per a l'adequació de l'equip actual de
separació de FILM.
- Subministrament i muntatge dels equips necessaris per a millorar el rendiment de
l'equip actual.
- Transport dels subministraments fins a la Planta de Tractament Mecànic-Biològica
del Baix Camp.
- El desmuntatge dels conductes marcats per l'adjudicatari seria realitzat per
SECOMSA GESTIO, SL segons les instruccions de l'adjudicatari.
- Els mitjans d'elevació serien assumits per SECOMSA GESTIO, SL fins a un
màxim de 15 dies d'elevador de braç articulat i 8 hores de grua.
- Informe de la posada en marxa i proves del correcte funcionament de cada equip,
justificant la capacitat i eficàcia de separació obtinguda.
- Garantia per a cada equip: mínim 8.000 hores de funcionament o dos anys.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte de contractació dels treballs serà el procediment
negociat amb publicitat al perfil de contractant, en el qual tot empresari interessat
podrà presentar una proposició, 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.
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa s'atendrà a diversos criteris directament vinculats a l'objecte del contracte,
segons l'article 150.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb el
que estableix la clàusula novena del present Plec.
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
Per tal 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 de contractant al qual es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:
web del Perfil de Contractant del Centre de Gestió de Residus Municipals del Baix
Camp
http://www.baixcamp.cat/default.asp?id_pag=338&lang=ca
web del consorci gestio residus
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=baix+camp&idCap=10248731&ambit

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte
L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 40.083,92 euros, al qual
s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 8.417,62 euros, el que suposa
un total de 48.501,54 euros.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 48.501,54 euros (IVA exclòs),
tenint en compte que no es preveuen pròrrogues ni modificacions del mateix.
El preu s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2014/04/178/63900 del
vigent Pressupost comarcal; existint crèdit suficient fins a l'import aprovat pel Consorci,
i acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el
contracte.
S'entendrà que les ofertes dels licitadors comprenen tant el preu del contracte com les
despeses del lliurament i transports dels béns objecte del subministrament, l'Impost
sobre el Valor Afegit i altres tributs que siguin d'aplicació segons les disposicions
vigents.
La quantitat corresponent a l'IVA figurarà com a partida independent.
CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte
El contracte finalitzarà amb la signatura de l'acta de recepció dels béns muntats i
després de comprovar el bon funcionament dels mateixos.
La durada del contracte de subministrament serà, com a màxim, de 8 setmanes amb
efectes des de la data de signatura del contracte. Aquest termini màxim pot ser millorat
pels licitadors en presentar la seva oferta, i en aquest cas vinculant el nou termini
millorat.
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No es contempla cap pròrroga.
CLÀUSULA SISENA. Aptitud per a contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estar incurs en prohibicions de
contractar.
CLÀUSULA SETENA. Presentació de Proposicions i Documentació
Les ofertes es presentaran en el Consorci, c / Dr. Ferran agost Reus (43202), en horari
d'atenció al públic, dins del termini de 15 dies comptats des de la data de publicació de
l'anunci en el perfil de contractant. (l'anunci de licitació indicarà l'últim dia per presentar
les ofertes)
Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, en qualsevol dels llocs
que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 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 la tramesa a 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-se el
número 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 pel secretari comarcal. 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.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb 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 que hagi subscrit.
La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de
les clàusules del present Plec.
Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en DOS sobres
tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en
els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a licitar
a la contractació del subministrament de totes les peces necessàries per assegurar
l'adequació i millora de la captació de FILM així com el muntatge de la modificació en
la xarxa de conductes d'aspiració de FILM de la Planta de Tractament MecànicBiològic del Baix Camp, situada a Botarell. » .
La denominació dels sobres és la següent:
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- Sobre «A»: Declaració Responsable.
- Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Tècnica Quantificable de
forma Automàtica.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades,
d'acord amb la Legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada dels mateixos:
SOBRE «A»
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaració responsable sobre la conformitat de la documentació administrativa de
l'empresa per a la contractació del subministrament de totes les peces necessàries per
assegurar l'adequació i millora de la captació de FILM així com el muntatge de la
modificació en la xarxa de conductes d'aspiració de FILM de la Planta de Tractament
Mecànic-Biològic del Baix Camp, situada a Botarell ..
"Sr. / a. amb DNI núm. (en nom propi / com a representant de l'Empresa
.........................) amb domicili a .........................................., tel. ............, Fax ....
................................. correu electrònic .............. ................................... i amb codi
d'identificació fiscal núm. ............... En relació amb el procediment de selecció per a la
contractació del subministrament de totes les peces necessàries per assegurar
l'adequació i millora de la captació de FILM així com el muntatge de la modificació en
la xarxa de conductes d'aspiració de FILM de la Planta de Tractament MecànicBiològic del Baix Camp, situada a Botarell.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1. Que l'empresa que represento disposa de tots els permisos, patents, autoritzacions,
llicències i altra documentació exigida per oferir els productes i equips inclosos en
aquesta oferta, per a la seva vàlida adquisició pel Consorci de Gestió de Residus
Municipals del Baix Camp, sent els equips aptes per ser adscrits al servei de
tractament de residus de la Planta mecànica biològica de Botarell, d'acord amb les
prescripcions tècniques establertes en els plecs, i que totes aquestes autoritzacions i
permisos estan atorgats a nom de l'empresa i estan en vigor.
2. Que dels òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no forma part cap
persona que estigui compresa en qualsevol de les causes d'incapacitat i
incompatibilitat per contractar amb les corporacions locals.
3. Que l'empresa que represento està facultada per establir un contracte amb
l'Administració, ja que té capacitat d'obrar i no es troba en qualsevol de les
prohibicions de contractar, conforme als articles 60 i 61 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic (TRLCSP).
4. Que l'empresa que represento compleix amb les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, a l'empara del qual estableix l'article 60.d), del TRLCSP.
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5. Que l'empresa que represento compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la
normativa quant a l'objecte de l'execució del contracte.
6. Que en el supòsit que l'òrgan de contractació proposi l'adjudicació del contracte a
favor de l'empresa que represento, em comprometo a presentar al Consorci, en el
termini de 10 dies a comptar de la notificació de l'acord i en tot cas com requisit per
poder formalitzar i perfeccionar el contracte, el certificat vigent d'inscripció al Registre
d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o bé la següent
documentació:
1) Aquella que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el
substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti d'una societat o persona
jurídica, cal presentar el poder notarial per representar a la persona o entitat, i
l'escriptura de constitució de la societat. L'objecte social que figurin als estatuts que
s'adjunten a l'escriptura notarial ha de ser coherent amb la naturalesa del contracte.
2) Certificats vigents que acrediti que l'empresa està al cap del carrer de les
obligacions tributàries i de la seguretat social, expedits per l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
3) Les empreses estrangeres presentaran declaració de submissió a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.
I perquè així consti, es prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin en
l’expedient de contractació la contractació del subministrament de totes les peces
necessàries per assegurar l'adequació i millora de la captació de FILM així com el
muntatge de la modificació en la xarxa de conductes d'aspiració de FILM de la Planta
de Tractament Mecànic-Biològic del Baix Camp , situada a Botarell, signo la present
declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d'aquesta empresa.
(Lloc i data)
(nom i cognoms) "
SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
AUTOMÀTICA
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
«D. _________________________, Amb domicili a efectes de notificacions a
_____________, c / ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________,
assabentat de l'expedient per a la contractació del subministrament de totes les peces
necessàries per assegurar l'adequació i millora de la captació de FILM així com el
muntatge de la modificació en la xarxa de conductes d'aspiració de FILM de la Planta
de Tractament Mecànic-Biològic del Baix Camp, situada a Botarell, per procediment
negociat , amb diversos criteris d'adjudicació, anunciat en el Perfil de contractant, faig
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constar que conec els Plecs administratiu i tècnic que serveixen de base al contracte i
els accepto íntegrament, participo en la licitació i comprometent-me a dur a terme totes
les prestacions incloses en l'objecte íntegre del contracte per l'import de
____________ euros i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit.
A ____________, a ___ de ________ de 2015.
Signatura del licitador,
Signat .: _________________ ».
b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que s'hagin de
quantificar de forma automàtica. (Clàusula 9 A apartats 2 i 3)
CLÀUSULA VUITENA. Garantia Provisional
No s'exigeix garantia provisional per a licitar.
CLÀUSULA NOVENA. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació.
A) Criteris avaluables de forma automàtica
1. Termini d'execució del subministrament (millora de 0 a 10 punts)
Es valorarà com a millora del subministrament i muntatge un termini de lliurament
proposat inferior a 8 setmanes de forma proporcional, amb més puntuació per l'oferta
que proposi un termini de lliurament més curt.
2. Valoració econòmica
Es valorarà l'oferta econòmica de 0 a 90 punts de forma proporcional, amb més
puntuació per l'oferta que proposi una oferta econòmica més favorable, sempre
complint amb les especificacions tècniques marcades.

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 90 × {1 −

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥
}
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥

CLÀUSULA DESENA. Taula de Contractació
La Taula de contractació, d'acord amb el que estableix 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, en relació amb el article 21.2
del 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 estarà presidida per un
membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà com a secretari un
funcionari de la Corporació. Formaran part d'ella, almenys quatre vocals, entre els
quals estarà el Secretari i la Interventora, així com aquells altres que es designin per
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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:
- Sr. Gustau Biada Canales, que actuarà com a President de la Mesa.
- Sr. Joan Manuel Abelló, vocal (secretari de la corporació).
- Sra. Rosa Pérez López, vocal (interventora de la Corporació).
- Sra. Misericòrdia Boqué Ferran, que actuarà com a Secretària de la Mesa.
Poden assistir als membres de la Taula dels tècnics del Consorci del Baix Camp i de la
societat encarregada de l'explotació de les instal·lacions de tractament de residus.
CLÀUSULA ONZENA. 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.
En tot cas es donarà audiència al contractista, havent de seguir els tràmits previstos a
l'article 211 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
CLÀUSULA DOTZENA. Obertura de Proposicions.
La Taula de Contractació es constituirà després de la finalització del termini de
presentació de les proposicions i procedirà a l'obertura dels Sobres «A» i examinarà
les declaracions responsables presentades.
Posteriorment, procedirà, en acte públic, a l'obertura i examen dels sobres «B», que
contenen els criteris de valoració automàtica.
Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants
informes tècnics consideri precisos, per a la valoració de les mateixes conformement
als criteris ia les ponderacions establertes en aquest Plec.
CLÀUSULA TRETZENA. Garantia Definitiva
El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà
d'acreditar la constitució de la garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit.
Aquesta garantia es podrà presentar 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 oa
les seves sucursals enquadrades en les delegacions d'Economia i Hisenda, o en les
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Caixes o establiments públics equivalents de les comunitats autònomes o entitats
locals contractants davant les que hagin de tenir 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 operar a Espanya, que es dipositarà en els establiments assenyalats en la lletra a)
anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de
lliurar 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 complert satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
CLÀUSULA CATORZENA. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà en funció als
paràmetres establerts en la normativa de contractació vigent.
CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació del Contracte
L'adjudicació correspon a la Junta de Govern del Consorci i es notificarà als candidats
o licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.
CLÀUSULA SETZENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels quinze
dies hàbils següents a comptar de la data de la notificació de l'adjudicació; constituint
aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
CLÀUSULA DISSETENA. Drets i obligacions de l'adjudicatari
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte,
són obligacions específiques del contractista les següents:
- El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients per a això (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).
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- El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article 227 del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per als supòsits de subcontractació.
- L'Administració té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés de
fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat com a conseqüència del
contracte, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisis, assajos i proves dels
materials que es vagin a emprar , establir sistemes de control de qualitat i dictar totes
les disposicions que consideri oportunes per a l'estricte compliment del convingut.
- 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 hagi incorregut en mora en rebre'ls.
- Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, els que resultin
d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes
assenyalin.
CLÀUSULA DIVUITENA. Revisió de Preus
No procedeix la revisió de preu en aquest contracte / s.
CLÀUSULA DINOVENA. Termini de Garantia
S'estableix un termini de garantia de 24 mesos a comptar de la data d'entrega de
l'equip. Si durant aquests terminis s'acredita l'existència de vicis o defectes en el
subministrament, l'Administració tindrà dret a reclamar la reposició dels que resultin
inadequats o la reparació dels mateixos si fos suficient.
Si l'Administració estimés, durant el termini de garantia, que els béns no són aptes per
al fi pretès com a conseqüència dels vicis o defectes observats i imputables a
l'empresari, i existeixi la presumpció que la reposició o reparació d'aquests béns no
seran suficients per aconseguir aquell fi, podrà abans que expiri el termini, rebutjar els
béns deixant-los de compte del contractista i quedant exempt de l'obligació de
pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.
Acabat el termini de garantia sense que l'Administració hagi formalitzat cap de les
objeccions o la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el contractista
quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.
CLÀUSULA VINTENA. Execució del Contracte
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la
realització del mateix, així com, si és el cas, 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-UNENA. Modificació del Contracte
El contracte podrà modificar-se a criteri del Consorci Comarcal, fins al límit del 10% del
preu d'adjudicació, amb l'objecte d'introduir variacions tècniques en l'equip, sempre
que aquestes vinguis establertes en un informe tècnic intern del poder adjudicador,
que justifiquin la seva necessitat per raons del servei públic de gestió de residus.
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A part d'aquesta previsió, només es poden efectuar modificacions quan es justifiqui la
concurrència d'alguna de les següents circumstàncies:
• Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen
cobrir-se mitjançant el contracte a causa d'errors o omissions patits en la redacció del
projecte o de les especificacions tècniques.
• Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes
objectives que determinin la seva falta d'idoneïtat, consistents en circumstàncies de
tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o similars, posades de manifest amb
posterioritat a l'adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat
aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.
• Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els
termes inicialment definits.
• Conveniència d'incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament,
sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d'acord amb l'estat de la tècnica, s'hagi
produït amb posterioritat a l'adjudicació del contracte.
• Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals,
urbanístiques, de seguretat o d'accessibilitat aprovades amb posterioritat a
l'adjudicació del contracte.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Penalitats per Incompliment
- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de
0,80 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix
o acordar la continuïtat de l'execució amb imposició de noves penalitats.
- Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagi incomplert l'execució
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar,
indistintament, per resoldre'l 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 quantia no podrà ser superior al
10% del preu 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, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau,
s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.
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CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. 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 299 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, 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 excedeixi l'import de la garantia.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. 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 allò no previst en ell, serà
d'aplicació el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el 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, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el
que no s'oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i estigui vigent
després de l'entrada en vigor del RD 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per conèixer en
relació a les qüestions que es suscitin en la preparació i adjudicació d'aquest contracte
de conformitat amb el que disposa l'article 21.1 del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El secretari
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