EXP. 2022-005-PA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS. ALIENACIÓ DE BÉNS MOBLES:
MAQUINÀRIA I ALTRES MATERIALS DE L’ANTIC ESCORXADOR (EXP. 2022-005-PA)
1. Objecte de contracte
Constitueix l’objecte del contracte l’alienació per aquest Ajuntament mitjançant procediment
obert, i un únic criteri d’adjudicació al preu més alt (antiga subhasta pública), dels béns mobles
municipals que s’identifiquen tot seguit:

Núm. producte

ut

1

Separador d'oli

1,00

2

Acumulador d'oli

1,00

3

Compressor trifàssic 1

3,00

4

Braç hidràulic

1,00

5

Aigüera de peu

7,00

6

Aigüera empotrada

7,00

7

Dipòsit de fibra

2,00

8

Vas d'expansió (S)

1,00

9

Vas d'expansió (L)

2,00

10

Elevadors (1 via)

2,00

11

Elevadors (2 vies)

3,00

12

Box aturdidor

1,00

13

Desollador vacuno

1,00

14

Recipient de fluids

1,00

15

Compressor trifàssic 1

1,00

16

Dipòsit gran

1,00

17

Guillotina

1,00

18

Màquina depiladora

2,00
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19

Carros birrail

110,00

20

Ganchos gambrel

48,00

21

Ganxo doble

4,00

22

Ganxo

1,00

23

Portes frigorífiques (v)

3,00

24

Porta frigorífica 2

1,00

25

Porta frigorífica 6

1,00

26

Parets frigorífiques (m³) 1.181,86

27

Birrails aèris (m)

28

Braç basculant

425,80
2,00

Les característiques i condicions de cadascun dels aparells a subhastar, es podran observar a les
instal·lacions de l’antic escorxador situat a la partida tosses referència cadastral
001504400BF90G0001RH.
Es fixarà una visita a les instal·lacions la qual serà obligatòria per tal de prendre part en el
procediment. És a dir, no es podrà presentar oferta en cas de no acudir a la visita obligatòria.
Serà obligatori la identificació de tots els assistents així com l’acreditació de representació en
tractar-se de persones jurídiques.
La visita serà obligatòria i la mateixa es realitzarà a les 10 hores del vuitè dia hàbil a comptar
a partir de la publicació de l’anunci de licitació al perfil contractant de l’Ajuntament d’Amposta:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Amposta
El dia de la visita s’acordarà el procediment per poder realitzar l’extracció dels elements indicats.
S’aixecarà acta dels acords que s’adoptin i la mateixa es signarà per part de tots els assistents. No
s’admetran reclamacions posteriors. En el moment de procedir a la retirada dels elements per
part de l’adjudicatària, s’haurà de fer complir el que s’hagi acordat a l’acta descrita.
2. Règim jurídic
De conformitat amb l’article 209.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,l’alienació de béns i drets
patrimonials a títol onerós requereix el compliment de les normes sobre contractació de béns i
drets de patrimoni local.
El contracte a què es refereix aquest plec es qualifica de contracte privat. D’acord amb el que
estableix l’art. 9.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, els contractes d’alienació dels béns immobles
de naturalesa patrimonial queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
En conseqüència, i en allò no assenyalat expressament en aquest Plec, s’estarà al que disposa la
legislació patrimonial. No obstant això, s’aplica al present Plec els principis de la contractació
pública de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
La seva preparació i adjudicació es regirà per l’establert en aquest Plec de clàusules
administratives particulars, i per el no previst en ell, serà aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local.
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP).
- Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel que s’aprova el reglament general de la LPAP
(RLPAP).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL).
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens
locals.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que 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 (LCSP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (RGLCAP).
Quant a l'òrgan competent per contractar, els apartats 9 i 10 de la Disposició Addicional Segona de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, disposen el següent:
“9. A les entitats locals correspon als Alcaldes i als Presidents de les Entitats Locals la competència
per a la subscripció dels contractes privats, així com l'adjudicació de concessions sobre els seus béns
i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base
de licitació, en els termes definits a l'article 100.1, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no
superi el percentatge ni la quantia indicats.”
El Sr. Alcalde ha delegat la competència per a contractar en la Junta de Govern Local d’acord amb el
Decret d’Alcaldia número 2608/2019.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el perfil de contractant al qual tindrà accés segons les especificacions
que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Amposta
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3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de trenta mil cent vuitanta-set euros amb
quaranta-quatre cèntims (30.187,44 €) més el 21% d’IVA equivalent a sis mil tres-cents trenta-nou
euros amb trenta-sis cèntims (6.339,36 €), és a dir, trenta-sis mil cinc-cents vint-i-sis euros amb
vuitanta cèntims (36.526,80 €) IVA inclòs.
Els preus unitaris que conformen el pressupost base de licitació, són els següents:

Núm.

producte

ut

preu ut de
mercat (€)

import sortida
(€)

1

Separador d'oli

1,00

285,20 €

28,52 €

2

Acumulador d'oli

1,00

240,10 €

24,01 €

3

Compressor trifàssic 1

3,00

1.002,00 €

300,60 €

4

Braç hidràulic

1,00

5.880,00 €

588,00 €

5

Aigüera de peu

7,00

361,00 €

252,70 €

6

Aigüera empotrada

7,00

126,00 €

88,20 €

7

Dipòsit de fibra

2,00

223,85 €

44,77 €

8

Vas d'expansió (S)

1,00

70,27 €

7,03 €

9

Vas d'expansió (L)

2,00

140,35 €

28,07 €

10

Elevadors (1 via)

2,00

3.410,18 €

682,04 €

11

Elevadors (2 vies)

3,00

1.000,00 €

300,00 €

12

Box aturdidor

1,00

29.645,00 €

2.964,50 €

13

Desollador vacuno

1,00

9.075,00 €

907,50 €

14

Recipient de fluids

1,00

352,00 €

35,20 €

15

Compressor trifàssic 1

1,00

1.926,40 €

192,64 €

16

Dipòsit gran

1,00

1.400,00 €

140,00 €

17

Guillotina

1,00

11.979,00 €

1.197,90 €

18

Màquina depiladora

2,00

1.248,30 €

249,66 €
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19

Carros birrail

110,00

14,50 €

159,50 €

20

Ganchos gambrel

48,00

30,00 €

144,00 €

21

Ganxo doble

4,00

50,00 €

20,00 €

22

Ganxo

1,00

11,80 €

1,18 €

23

Portes frigorífiques (v)

3,00

1.217,00 €

365,10 €

24

Porta frigorífica 2

1,00

2.342,52 €

234,25 €

25

Porta frigorífica 6

1,00

4.564,91 €

456,49 €

26

Parets frigorífiques (m³)

1.181,86

159,25 €

18.820,65 €

27

Birrails aèris (m)

425,80

43,00 €

1.830,94 €

28

Braç basculant

2,00

620,00 €

124,00 €

import total (€)

30.187,44 €*

*IVA o impostos exclosos

La quantitat descrita de valor tipus de venda, s’obté de la valoració realitzada pels serveis tècnics
municipals. S’adjunta a aquests plecs com ANNEX la relació emesa pels serveis tècnics
municipals.
Les ofertes econòmiques es realitzaran a l’alça, sense que puguin ser inferiors al pressupost
base.
4. Acreditació de l’aptitud per contractar
Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicions per contractar.
1. La capacitat d’obrar s’acreditarà:
a) Quant a persones físiques, mitjançant còpia del document nacional d’identitat.
b) Quant a persones jurídiques, mitjançant la còpia del CIF i l’escriptura o el document de
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els qual constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que correspongui,
segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.2. La prova, per part dels empresaris, de la no
concurrència d’alguna de les prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant
testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos. Quan aquest document no
pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable
atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
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5. Presentació d’ofertes i documentació administrativa.
5.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la
licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de
la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Cada licitador podrà presentar únicament una oferta.
5.2 Lloc i termini de presentació d’ofertes.
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina de preparació i presentació
d’ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
La utilització d’aquests serveis suposa:
La preparació i la presentació d’ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema.
L’obertura i l’avaluació de la documentació a través de la plataforma.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de
(15) quinze dies comptats a partir de l’endemà al de publicació de l’anunci de licitació en el Perfil
de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l’Eina de Preparació i Presentació
d’ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic posa a la disposició de candidats i
entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
S’adverteix als interessats que, a les 10.00 hores del vuitè dia hàbil a comptar a partir de la
publicació de l’anunci de licitació al perfil contractant de l’Ajuntament d’Amposta, es
realitzarà una visita obligatòria a les instal·lacions. Els licitadors que no assisteixin a
aquesta visita no podran presentar oferta.
L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanyi hauran d’estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l’eina
xifrarà aquests sobres en l’enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l’Eina proporcionarà a l’entitat licitadora un justificant
d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
5.3 Informació als licitadors.
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l’article 138 de
la LCSP, l’Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi el
termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una
antelació mínima de dotze dies respecte d’aquella data. Aquesta sol·licitud s’efectuarà al nombre
de fax o a l’adreça de correu electrònic previst en l’anunci de licitació.
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5.4 Contingut de les proposicions.
La documentació per prendre part en la licitació es presentarà mitjançant l’eina “Presentació
telemàtica d’ofertes”, integrada en la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya,
accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Amposta.
El format dels documents electrònics admissible és el PDF i han d’estar signats electrònicament.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, l’òrgan de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractarse de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, es podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació telemàtica d’ofertes es troben
disponibles a la Guia d’ús que es pot consultar a l’adreça web següent:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-noensobrades/
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
anar degudament signada electrònicament pel licitador i haurà de presentar-se en un únic sobre
digital en el qual s’inclourà:
a) Declaració responsable ajustada al model que figura com annex 1 del present plec.
b) Proposició econòmica d’acord amb l’annex 2.
6. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l’article 326 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 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 i en 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,
desenvolupant les funcions que en aquests s’estableixen.
La Mesa estarà formada per:
• President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President. Substitut: Miquel Subirats i Garriga,
regidor delegat d’obres.
• Vocal: Verònica Arasa Gallego, secretaria actal. Substituta: Sabina Sanón Monllau,
administrativa adscrita a Secretaria.
• Vocal: Maria del Mar Medall Gonzàlez, interventora. Substitut: Montse Ferré Peris,
administrativa adscrita a Intervenció.
• Vocal: Sandra Nagera Fernandez, enginyera tècnica d’obra púbica. Substituta: Mercè Lavega
Benet, Arquitecta.
• Secretària: Sabina Sanón Monllau, administrativa adscrita a Secretaria. Substituta: Paula
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Calduch Moreno, tècnica de gestió adscrita a Secretaria .
7. Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris de valoració de les ofertes serà únic, el preu, és a dir, qui hagi presentat el preu més
alt.
Es presentarà un sol preu per a tots els elements objecte d’alienació indicats a la clàusula 1.
8. Obertura d’ofertes
L’acte públic d’obertura del sobre digital se celebrarà el cinquè dia hàbil següent que s’hagi
complert el termini de presentació de proposicions, a les 12.00 hores al Saló de Sessions de
l’Ajuntament d’Amposta, en el qual la Mesa de contractació:
a) Comprovarà l’existència i la correcció de la declaració responsable i de la resta de
documentació que, en el seu cas, hagi de contenir d’acord amb el que estableix la clàusula 5
d’aquest plec, indicant els licitadors exclosos i les causes d’exclusió.
b) Avaluarà i classificarà les ofertes.
Quan la Mesa entengui que alguna de les proposicions podria ser qualificada com anormal o
desproporcionada, d’acord amb el que disposa l'article 85 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, tramitarà el procediment previst a l’efecte a l’article
149 de la LCSP, atorgant un termini màxim de cinc dies hàbils des de l’enviament de la
corresponent comunicació, per tal que el licitador justifiqui la seva oferta, i de conformitat amb
els Reglaments vigents en matèria de contractació administrativa, a la vista dels resultats
proposarà a l’òrgan de contractació la seva acceptació o rebuig.
c) Realitzarà la proposta d’adjudicació en favor del candidat que hagi presentat la millor oferta.
No obstant això, quan calgués canviar el dia o l’hora d’aquesta obertura, la unitat administrativa
encarregada de rebre les proposicions ho comunicarà formalment als licitadors.
9. Garantia
D’acord a l’article 107.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
s’eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de constituir garantia definitiva, al tractar-se d’un contracte
privat.
10. Requeriment de documentació
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del
termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs, en concret la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
11. Adjudicació del contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins
dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició sigui
admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
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L’adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de quinze dies a comptar des del següent al
d’obertura de les proposicions.
12. Formalització del contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà no més tard dels quinze
dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors i
candidats.
13. Pagament
El licitador que resulti adjudicatari efectuarà el pagament del preu derivat d’aquest contracte
mitjançant ingrés en la Tresoreria Municipal en el termini de quinze (15) dies hàbils, a partir de la
notificació, i això sempre amb caràcter previ a la formalització del contracte.
14. Confidencialitat i tractament de dades
En el cas que l’execució del contracte, suposi la necessitat d’accés a dades de caràcter personal, el
contractista, com a responsable del tractament, queda obligat al compliment de la normativa
nacional, de la Unió Europea i demés normativa aplicable i vigent sobre la protecció de dades
que pugui donar-se durant l’execució del present contracte.
L’adjudicatari respondrà per tant, de totes les infraccions en que podria incórrer en el cas que
destini les dades personals a una altra finalitat, els comuniqui a un tercer , o en general, els
utilitzi de forma irregular, així mateix quan no adopti les mesures corresponents per
l’emmagatzematge i custòdia dels mateixos. A tal efecte, s’obliga a indemnitzar a l’Ajuntament,
per qualsevol dels perjudicis que sofreixi directament o per tota reclamació, acció o procediment,
que porti la seva causa per incompliment o compliment defectuós per part de l’adjudicatari del
disposat tant en el contracte com en la normativa reguladora de la protecció de dades de
caràcter personal.
L’adjudicatari únicament tractarà les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés
conforme a les instruccions de l’Ajuntament i no les aplicarà o utilitzarà amb una finalitat diferent
a l’objecte del contracte, ni les comunicarà, ni tant sols per la seva conservació, a d’altres
persones/tercers.
L’adjudicatari caldrà que adopti les mesures tècniques i organitzatives necessàries que
garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, atès que els elements tecnològics objecte del contracte hi seran
exposats així com l’acció humana. A aquests efecte l’adjudicatari caldrà que apliqui els nivells de
seguretat que s’estableixen a la legislació vigent d’acord a la naturalesa de les dades que tracti.
15. Condicions d’execució
El termini d'execució per al desmuntatge dels elements indicats a la clàusula no serà superior a
un mes a comptar a partir de la formalització del contracte.
En cap cas es poden afectar els elements estructurals de la nau durant les tasques de
desmuntatge dels elements indicats.
Amposta, a data de la signatura.
L’ALCALDE,

Adam Tomàs i Roiget
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