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CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i justificació
L'objecte d'aquesta actuació és executar les obres necessàries per crear un nou
espai per acopi i transferència del rebuig que es genera al procés de pretractament
mecànic que es realitza a la Planta de Tractament Mecànico-Biològic de Residus
Municipals del Baix Camp.
a) Situació actual:
La Planta Mecànic-Biològica del Baix Camp, situada a Botarell, té una capacitat
autoritzada de tractament de 85.000 tones/any de fracció RESTA. Els residus
recepcionats es sotmeten a un primer procés de classificació mecànica a fi de
recuperar el màxim de matèria orgànica així com materials valoritzables com poden
ser ferro, alumini, vidre, PET, PEAD, FILM, bricks, MIX d’envasos, paper i cartró. Tot i
recuperar més d’un 47 % de materials de la fracció RESTA, es genera una corrent
que no es pot aprofitar com tèxtils, runa i altres que s’han de gestionar com a fracció
REBUIG.
Al disseny inicial de l’explotació de la instal·lació, aquest rebuig es carregava
directament en compactadores i aquestes compactadores es transportaven fins al
gestor autoritzat corresponen. No obstant, els diferents contractes de gestió del
rebuig i la logística del mateix s’ha de realitzar en pisos mòbils.
Per aquest motiu, el rebuig que genera el pretractament mecànic s’ha de descarregar
de la compactadora al terra, moure amb pala carregadora i carregar els pisos mòbils.
Aquesta maniobra requereix d’un espai no contemplat al disseny inicial de la
instal·lació i que es pretén executar mitjançant el present projecte.
El nou espai per acopi i transferència de rebuig permetrà gestionar correctament el
rebuig de planta, en un espai preparat i condicionat a tal efecte. Es reduiran els
moviments de residus dins de la instal·lació, es controlaran les voladures del plàstics
durant la càrrega dels pisos mòbils i es canalitzaran els possibles lixiviats que es
puguin produir cap a la xarxa de depuració interna d’aigües residuals.
b) Àmbit de l’actuació
L’àmbit d’actuació comprèn l’esplanada delimitada entre la compactadora de rebuig i
la corba del vial de pretractament a la banda de mar.
c) Descripció de l’actuació
L’actuació consisteix en crear un espai on poder acopiar adequadament el rebuig, així
com després poder manipular-lo per la seva transferència. Aquest espai ha d’estar
delimitat i cobert, així doncs, es delimitarà mitjançant uns murs de formigó armat, que
tindran una alçada de 3,00 m des de la cota de paviment i es cobrirà mitjançant una
estructura prefabricada de formigó i una coberta de xapa.
Es situarà al costat de la nau de pretractament, per aprofitar el sistema que ja està
muntat per la sortida del rebuig des de l’interior d’aquesta nau cap a l’exterior, que és
a través d’una cinta transportadora i que, fins ara, transportava aquest material
directament fins les compactadores.
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A partir d’ara, aquesta cinta tindrà dues opcions de sortida: la que ja funcionava i una
nova opció que transportarà el rebuig cap a l’espai que s’ha de crear, objecte
d’aquesta memòria.
La situació precisa d’aquest espai serà a 2.20m. de la façana prefabricada de formigó
de la nau i a 1.40m. de la façana de xapa grecada lacada.
Per tal de poder aprofitar aquest espai que hi ha entre el límit actual de la nau i el nou
mur, es desmuntarà la façana existent per guanyar aquest espai a l’interior de la nau.
Això implica l’enderroc de la façana prefabricada de formigó, en aquest tram on es
situarà el nou espai per al rebuig, i també retallar la façana de xapa d’acer grecada i
el desmuntatge del pla inclinat de xapa d’acer grecada d’aquesta façana, que està
actualment situat a l’interior i que s’haurà de col·locar a l’exterior des d’on es talli la
façana (a l’alçada del suport existent, que aprofitem) fins a recolzar-se al nou mur de
formigó armat.
La descripció detallada es conté al projecte tècnic aprovat per acord de la Junta de
Govern del Consorci el dia 23 d’octubre de 2015, que forma part de l’expedient i del
contracte, essent assumit per les empreses que participin en aquest procediment de
selecció i per l’adjudicatari.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment Negociat amb publicitat al
perfil de contractant.
Per a la valoració de les proposicions únicament es tindrà en compte un únic criteri,
que és el preu, de manera que s’adjudicarà el contracte a l’oferta econòmicament més
avantatjosa, sempre que la memòria tècnica presentada s’estimi, a criteri del Consorci,
suficient i prou detallada per garantir la correcte execució del contracte.
CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, aquest Consorci compta amb el Perfil de Contractant al que
es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
http://www.baixcamp.cat (dins l’apartat del Perfil de Contractant del Consorci per a la
Gestió de Residus)
CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte
El pressupost màxim d’aquesta contractació i valor estimat del contracte és de
95.275,13 € més IVA. (noranta-cinc mil dos-cents setanta-cinc euros amb tretze
cèntims, més IVA). Total amb IVA inclòs: 115.282,91 €
L’import s’abonarà amb càrrec a la partida 04/178/63900 del vigent Pressupost del
Consorci; existint crèdit suficient fins a l’import aprovat, per la subvenció reconeguda
per l’Agència de Residus de Catalunya.
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CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte
S’estableix que el termini màxim per a l’execució de les actuacions descrites sigui de
12 setmanes, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig, que podran
millorar les empreses licitadores al presentar la seva oferta.
CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin culpables en prohibicions
per contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà:
a. Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l’escriptura o
document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si
escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica que es tracti.
b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió
Europea per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació
de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada
o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb
les disposicions comunitàries d’aplicació.
c. Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa.
2. Els licitadors hauran de declarar que no resten afectats per cap de les prohibicions
per contractar regulades en l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà
realitzar-se:
3. La solvència de l’empresari :
3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o
varis dels mitjans següents:
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre
oficial que correspongui.
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials
podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de
comptabilitat degudament legalitzats.
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c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a fi del contracte, referit com a
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en què es disposi de les
referències d’aquest volum de negocis.
3.2. En els contractes de subministrament, la solvència tècnica dels empresaris
s’acreditarà per un o varis dels següents mitjans:
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims
anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos.
Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en
l’empresa, dels quals es disposi per a l’execució del contracte, especialment
els encarregats del control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per
garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.
d) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar,
l’autenticitat dels quals pugui certificar-se a petició de l’entitat del sector
públic contractant.
e) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de
productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades
especificacions o normes.
CLÀUSULA SETENA. Classificació del Contractista
No s’exigeix classificació al tractar-se d’un contracte de subministrament, amb
prestacions complementàries.
CLÀUSULA VUITENA.
Administrativa

Presentació

de

Proposicions

i

Documentació

Les ofertes es presentaran al Consorci (C/ Dr. Ferran 8. 43202 Reus), en horari
d’atenció al públic (8.30 a 14.00 h), essent el darrer dia hàbil el 27 de gener de 2016.
Les proposicions podran presentar-se per correu en qualsevol dels llocs establerts en
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 l’enviament en 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 nombre de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.
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L’acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant
diligència estesa en el mateix pel Secretari del Consorci. 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 uns 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 per ell subscrites.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de
les clàusules del present PLEC.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en 2 sobres tancats,
signats pel licitador i amb indicació del domicili a l’efecte de notificacions i d’una adreça
de correu electrònic, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda
« CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI PER ACOPI I TRANSFERÈNCIA DEL REBUIG DEL
PROCÉS DE PRETRACTAMENT DE LA PMB »
La denominació dels sobres és la següent:
Sobre «A»: Declaració responsable.
Sobre «B»: Proposició Econòmica i altres criteris objectius de selecció.
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades,
conforme a 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 de l’obra denominada « CONSTRUCCIÓ DE
L’ESPAI PER ACOPI I TRANSFERÈNCIA DEL REBUIG DEL PROCÉS DE
PRETRACTAMENT DE LA PMB » OP 07/15
Sr. /a. ...........................................................................................................................................
amb DNI núm. ..............................................................................................................................
(en nom propi / com a representant de l'Empresa .......................................................................
.................................................................................................................................................... )
amb domicili a .............................................................................................................................
Tel. ................................. Fax ..................................... e-mail .................... ..................................
i amb codi d'Identificació Fiscal núm. ...........................................................................................
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DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que l'empresa que represento disposa de tots els permisos, autoritzacions,
llicències i altra documentació exigida, com pot ser, en el seu cas, l’ús de patents,
per poder contractar aquest subministrament i execució dels treballs (expt.
OP07/2015) degudament atorgada a nom de l’empresa i en vigor.
2. Que dels òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no hi forma part
cap persona que estigui compresa en cap 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 cap 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 està al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, a l’empara del que estableix l’article 60.d), del TRLCSP.
5. Que l’empresa que represento compleix tots els requisits i obligacions que
exigeix la normativa pel que fa a l’objecte de l’execució del contracte.
6. Que en el cas que l’òrgan de contractació proposi l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa que represento, em comprometo a presentar al Consorci per
a la Gestió de Residus Municipals al Baix Camp, en el termini de 10 dies a
comptar des de la notificació de l’acord i en tot cas com a requisit per poder
formalitzar i perfeccionar el contracte, el certificat vigent d’inscripció al RELI
(Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya) 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 corrent 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 sotmetre’s a la
Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitant.
I perquè així consti, se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin en
l’expedient de referència, signo la present declaració, sota la meva responsabilitat, i
segell d’aquesta empresa.
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(Lloc i data)
( nom i cognoms)
SOBRE «B» PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS OBJECTIUS.
Proposició econòmica i altres criteris.
Es presentarà conforme al següent model:
«D. _________________________, amb domicili a l’efecte de notificacions en
_____________(i adreça de correu electrònic _____________________), c/
____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en representació de
l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, assabentat de
l’expedient per a la contractació de l’obra « CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI PER
ACOPI I TRANSFERÈNCIA DEL REBUIG DEL PROCÉS DE PRETRACTAMENT
DE LA PMB » per procediment negociat, amb un més d’un criteri de selecció, faig
constar que conec el Plec administratiu i tècnic que serveix de base al contracte,
així com el projecte tècnic, i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme la totalitat de l’objecte del contracte d’execució de
l’obra segons les determinacions establertes en el projecte tècnic aprovat pel
Consorci per un preu de:
_________________ euros
_________________ euros en concepte d’IVA.
_________________ euros Total IVA inclòs
Així mateix, em comprometo a executar la totalitat dels treballs en el termini
màxim de ____ setmanes, a comptar des de la data de l’acta de comprovació del
replanteig i assumir, en cas contrari, les penalitzacions establertes en el plec de
condicions administratives.
Lloc, data i signatura del licitador,».
CLÀUSULA NOVENA. Garantia Provisional i definitiva.
No s’exigeix garantia provisional per a participar.
La garantia definitiva serà del 5 % del preu del contracte, que es podrà descomptar del
pagament.
CLÀUSULA DESENA. Criteris d’Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà diferents criteris de selecció avaluables tots ells de forma
automàtica: preu, millora i termini d’execució.
El contracte s’adjudicarà a l’oferta que obtingui major puntuació segons els criteris
objectius següents:

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació són els següents:
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A. Oferta econòmica. (sobre B) fins a 8 punts.
Es valorarà aplicant la fórmula següent:
Valoració:

8 xBof
Puntuació oferta =

Bmàx

Bof: Baixa de la proposta a valorar
Bmax: Baixa de la proposta més baixa
B. Termini d’execució (sobre B) fins a 2 punts.
Es valorarà: La reducció del termini màxim d’execució de les obres, que
s’estableix en 12 setmanes, obtindrà una puntuació a raó de 2 punts per cada
setmana que es redueixi aquest termini màxim.
Caldrà presentar un Planning de l’obra, especificant les diferents partides a
executar i els equips a destinar-hi (maquinària, personal). Si no es presenta
una planificació ben elaborada i detallada i que sigui coherent no es valorarà
aquest apartat.
CLÀUSULA ONZENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació, d’acord amb l’establert en 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 l’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 del Consorci i actuarà com a Secretari un funcionari del Consell Comarcal del
Baix Camp per encàrrec del Consorci. Formaran part de la Mesa el Director, el
Secretari, la Interventora.
CLÀUSULA DOTZENA. 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)
b)
c)
d)

Interpretació del contracte.
Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
Modificació del contracte per raons d’interès públic.
Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta.

CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de Proposicions
La Mesa de contractació es constituirà el dia que es determini, convocant
oportunament a les empreses licitadores a l’acte d’obertura de les pliques, que tindrà
lloc a la seu del Consorci (C/ Dr. Ferrán, 8 de Reus).
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CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de Documentació
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent
a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa
l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’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, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta 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 podrà prestar-se 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 o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d’Economia i
Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats
Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin d’assortir 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 haurà de dipositar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte de segur 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 del segur haurà de
lliurar-se 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 compliment 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 SETZENA. Ofertes amb Valors Anormals o Desproporcionats
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà en funció dels
paràmetres establerts a la normativa de contractes.
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CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del Contracte
L’adjudicació per part de la Junta de Govern del Consorci es notificarà als candidats o
licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.
En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què ha de procedirse a la seva formalització.
CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins dels quinze
dies hàbils següents a explicar des de la data de la notificació de l’adjudicació;
constituint dit documento 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.
Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte dins
del termini indicat, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia
definitiva de l’import de la garantia provisional que, si escau hagués exigit.
CLÀUSULA DINOVENA. 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).
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 anàlisi, assajos i proves dels materials que es
vagin a emprar, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes disposicions
estimi 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, tret que aquesta
hagués incorregut en mora en rebre’ls.
Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les despeses de la
formalització del contracte si es dur a terme a través d’escriptura pública, així com
qualssevol uns altres que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la
forma i quantia que aquestes assenyalin.
Anirà a càrrec del contractista les següents despeses i tràmits:
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1. L’execució de les millores indicades en aquest plec, si ha assumit el compromís de
realitzar-les segons estableixi la proposta presentada.
2. La coordinació de seguretat i salut en el treball.
3. Cartell indicador de l’obra, que indiqui el finançament de l’actuació a càrrec de
l’ARC, segons el model de cartell que determinin els Serveis Tècnics del Consorci.
CLÀUSULA VINTENA. Revisió de Preus
El preu d’aquest contracte no podrà ser objecte de revisió.
CLÀUSULA VINT-I- UNENA Termini de Garantia
S’estableix un termini de garantia de 2 anys, a comptar des de la data de recepció
favorable de l’obra. Si durant el mateix s’acredita l’existència de vicis o defectes,
l’Administració tindrà dret a reclamar la reparació dels defectes o substitució dels
elements danyats si fos suficient.
S’aplicarà el règim establert a la Llei de contractes pel que fa al règim de garanties.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Execució del Contracte
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realització del mateix, així com 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-TRESENA. Modificació del Contracte
El contracte es podrà modificar per decisió del Consorci quan s’hagin de contemplar
alguns treballs addicionals, amb un percentatge que no podrà superar el 10 % del preu
del contracte, essent necessari atorgar audiència al contractista pel termini de 5 dies
hàbils.
També podran efectuar-se 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.
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Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els
termes inicialment definits.
Conveniència d’incorporar a la prestació avancis tècnics que la millorin notòriament,
sempre que la seva disponibilitat al 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-QUATRE. 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 a raó de 3 euros
per cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin 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 la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l’execució
parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
Quan el contractista hagi incomplit l’adscripció a l’execució del contracte de mitjans
personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats proporcionals a la
gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del
pressupost 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, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau,
s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.
CLÀUSULA VIGESIMOQUINTA. 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 instàncies 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 excedeixin de l’import de la garantia.
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CLÀUSULA VIN-I-SISENA. 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 para el no previst en ell, serà
aplicable 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 a la Llei 30/2007 i estigui vigent després de l’entrada en vigor del RD
817/2009; supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d’això, les normes de dret privat.
L’Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb
el disposat en l’article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Reus, octubre de 2015

14

