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CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES PER
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'EXCAVACIÓ
ARQUEOLÒGICA DEL CASTELL DE TÀRREGA.
VESSANT SUD. TERCERA FASE 2018.

CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DEL CASTELL DE TÀRREGA. VESSANT SUD. TERCERA
FASE 2018.
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.
I d’altra part, la senyora ARES VIDAL AIXALÀ, amb DNI núm. 43749454N, la qual
actua en nom i representació d’ILTIRTA ARQUEOLOGIA, SL, amb CIF núm.
B25677907, com a administradora solidària segons escriptura pública atorgada
davant el Notari del Col·legi de Catalunya, senyor Manuel Soler Lluch, en data
03/11/2008 i número de protocol 3623, amb domicili a efectes de notificacions al
carrer Església 5, 25137 de Corbins (Lleida).
Es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present
contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1.- Mitjançant Decret de l’Alcaldia, de data 22 d’octubre de 2018, es va iniciar
l’expedient corresponent a la licitació del contracte mixt de serveis i obres per
l’execució del projecte d’excavació arqueològica del Castell de Tàrrega. Vessant
Sud. Tercera Fase 2018, en el qual és va justificar la necessitat del present
contracte en els termes de l’article 28 de la LCSP.
2.- Els serveis de la Unitat de Contractació van emetre el plec de clàusules
administratives particulars i els serveis tècnics el plec de prescripcions tècniques
reguladores a la present licitació, essent els següents principals paràmetres:
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte
Aquesta excavació s’orienta a continuar la recerca en el
vessant sud del Castell per veure quina extensió tenia el
sitjar, veure quina utilitat tenien les estructures trobades a
la part inferior del vessant i quines altres estructures
apareixen en aquest sector que puguin tenir relació amb
alguna de les fases del castell.
Treballs a realitzar en la intervenció:
- Rebaix dels sediments de les terrasses amb
maquinària pesada amb seguiment arqueològic.
- Excavació arqueològica de les restes aparegudes.
- Redacció de la memòria arqueològica. Estudis
interdisciplinars.
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Retirada definitiva de les terres acumulades al 2017
i durant l’execució de la present fase.

001/2018/5829/I264
34.995, 69 euros (28.922,06 euros + 6.073, 63 euros)
28.922,06 euros
Contracte administratiu mixt de serveis i obres
Obert simplificat abreujat
Un mes i mig
71351914-3- Serveis arqueològics
Junta de Govern Local
Aprovat definitivament mitjançant publicació al BOP núm.
190, de data 1 d’octubre de 2018.

De data 18 d’octubre de 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”.
5.- El dia 23 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient
de contractació de la licitació del contracte mixt de serveis i obres per l’execució
del projecte d’excavació arqueològica del Castell de Tàrrega. Vessant Sud.
Tercera Fase 2018, per un import de licitació de 34.995,69 euros (28.922,06 euros +
6.073,63 euros corresponents al 21 % d’IVA).
6.- 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.
7.- El dia 13 de novembre de 2018, la Mesa de Contractació es reuní per efectuar
obrir l’únic sobre, el qual contenia la declaració responsable i l’oferta que
contenia els criteris avaluables automàticament, essent la puntuació màxima
l’obtinguda per l’empresa.
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8.- Els serveis de la Unitat de Contractació van requerir a ILTIRTA ARQUEOLOGIA SL.
perquè presentés la documentació relativa a l’aptitud de contractar, segons
previsió establerta a la clàusula 14 (a.1) del plec de clàusules.
9.- Una vegada recepcionada aquesta documentació, els serveis de la Unitat de
Contractació van constatar que s’havia presentat complerta i en termini.
10.- El dia 27 de novembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar
adjudicar el present contracte en favor d’ILTIRTA ARQUEOLOGIA, SL, per un import
d’adjudicació de 34.995,69 euros (28.922,06 euros més 6.073,63 euros
corresponents al 21 % d’IVA).

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera. OBJECTE
L’Ajuntament de Tàrrega contracta a ILTIRTA ARQUEOLOGIA, SL per a l’execució
dels treballs per continuar la recerca en el vessant sud del Castell, per veure quina
extensió tenia el sitjar, veure quina utilitat tenien les estructures trobades a la part
inferior del vessant i quines altres estructures apareixen en aquest sector que
puguin tenir relació amb alguna de les fases del castell.
Treballs a realitzar en la intervenció:
- Rebaix dels sediments de les terrasses amb maquinària pesada amb
seguiment arqueològic.
- Excavació arqueològica de les restes aparegudes.
- Redacció de la memòria arqueològica. Estudis interdisciplinars.
- Retirada definitiva de les terres acumulades al 2017 i durant l’execució de la
present fase.
Segona. PREU
El preu del contracte es de 34.995, 69 euros (28.922,06 euros + 6.073, 63 euros).
Tercera. VIGÈNCIA
El termini de vigència del contracte serà d’un mes i mig des de la formalització del
present contracte.
Quarta. PAGAMENT A L’EMPRESA
L’import dels serveis executats s’acreditarà per mitjà dels documents que
acreditin la realització total o parcial del contracte.
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.
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La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través d’un
enllaç disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Tàrrega (www.tarrega.cat).
Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General d’entrada
de Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la pàgina web
https://face.gob.es/es/
En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les
factures, especificaran els codis DIR3 als següents apartats:
- Oficina comptable: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya)
- Òrgan Gestor: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya)
- Unitat tramitadora: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya)
La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada
aprovada per la Junta de Govern Local dins del termini legalment establert.
Amb la presentació de la factura, el contractista haurà de fer arribar al servei
d’intervenció municipal la documentació següent, d’acord amb l’article 42 de
l’Estatut dels Treballadors:
1. Document acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
2. Relació de treballadors adscrits al contracte.
3. Document acreditatiu conforme aquets treballadors estan afiliats i donats d’alta
a la Seguretat Social i, conforme estan al corrent del cobrament de les seves
assignacions salarials.
Cinquena. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
És una condició especial d’execució de caràcter laboral, segons previsió
establerta a l’article 202.2 de la LCSP que l’empresa disposi d’un pla per garantir la
seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball a fi de prevenir la sinistralitat
laboral.
Així mateix, també és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses
subcontractistes i justificant del compliment del pagament en termini, quan així ho
sol·liciti l’Ajuntament.
Sisena. APORTACIONS DE L’EMPRESA DURANT L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Les següents aportacions de l’empresa són les que va incloure a l’oferta
presentada en el sobre digital:


Aportarà una base de dades integral que permet gestionar el registre
arqueològic de la intervenció i posar-lo en relació amb altres intervencions
realitzades al nucli, tant a nivell estratigràfic com documental i d’inventari
moble recuperat.



Realitzarà d’una mostra de carboni 14 per AMS de restes humanes
trobades al Castell a càrrec de l’adjudicatari.
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Adscriurà a l’equip de treball un treballador/a menor a 25 anys.



Realitzarà la restauració preventiva de béns mobles del castell (metalls,
monedes...).



Efectuarà la consolidació preventiva estructural, d’estructures trobades al
castell durant l’actuació.



Realitzarà 2 vols amb dron per documentació fotogràfica aèria.



Realitzarà una conferència a Tàrrega amb els resultats de la intervenció al
castell.

Setena. 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).
Vuitena. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
En tot cas són obligacions de l’adjudicatari les següents:
1. El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els
mitjans personals i materials suficients per a l’execució del contracte, de
conformitat amb el plec de prescripcions tècniques.
2. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al
compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els
convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental,
social laboral que vinculin l’Estat.
3. Tot el personal que l’adjudicatari adscrigui al servei, serà exclusivament de la
seva responsabilitat. Aquest personal no tindrà cap relació amb l’ajuntament,
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per la qual cosa totes les qüestions hauran de tractar-se amb l’adjudicatari.
L’Ajuntament tampoc tindrà cap vincle amb el subcontractista.
4. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
5. L’empresa contractista s’obliga en executar les prestacions pròpies del servei
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
6. 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.
7. 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.
8. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació
tècnica del contracte li doni el responsable del contracte.
9. El contractista ha de facilitar al responsable del contracte l’accés a tota la
informació, tant documental que li requereixin en qualsevol moment durant
l’execució de l’activitat.
10. El contractista ha de complir el Projecte d’excavació arqueològica.
11. Els treballs hauran d’estar degudament senyalitzats durant la vigència del
contracte, cosa que serà vigilada pel responsable del contracte.
12. 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.
13. El contractista s’obliga a la gestió de residus.
14. El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada
l’actuació.
15. 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.
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
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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.
Desena. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveu cap supòsit de modificació de conformitat amb l’article 204 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.
Onzena. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció i liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 311 de la LCSP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si
s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà
rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà
dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Dotzena.- TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia és d’UN ANY
rebudes les obres.

i començarà a computar una vegada

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista perquè els esmeni.
Tretzena.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del les establertes als articles 211 i 313 de la LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin
en els articles 212, 213 i 313 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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Catorzena. 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.
Quinzena. 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, el plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques, 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.
Firmado

TCAT P Rosa digitalmente por
P Rosa Maria
Maria Perelló TCAT
Perelló Escoda - DNI
Escoda - DNI 78068485E
2018.12.04
78068485E Fecha:
13:23:46 +01'00'
L’Alcaldessa
Rosa M. Perelló i Escoda

Firmado
digitalmente por
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El Contractista
Ares Vidal Aixalà

