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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/4102
Assumpte: Contractació del servei de suport a l'òrgan interventor en l'exercici de les funcions de
comprovació material de la inversió.

MEMÒRIA
A.

ENTITAT ADJUDICADORA

20/05/2019 REGIDOR D'HISENDA I
URBANISME

Administració contractant
Òrgan de contractació
Unitat encarregada del seguiment i
execució del contracte (art. 62 LCSP)
Data de resolució inici expedient de
contractació
Adreces electròniques perfil del
contractant (Inserit en la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya)
Petició informació
dubtes, preguntes
B.

Ajuntament Calonge i Sant Antoni
Junta de Govern Local
Àrea d’Intervenció i Serveis Econòmics

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_psc
p/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=calonge
&reqCode=viewDetail&idCap=2287232

complementària, A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler
d’anuncis” i dins d’aquest “dubtes i preguntes

OBJECTE DEL CONTRACTE

Albert Ros i Mercader

Constitueix l’objecte del present contracte la prestació del servei relatiu al suport a l’òrgan
interventor en l’exercici de les funcions de comprovació material de la inversió legalment
previstes, i vinculades principalment a l’execució de contractes d’obres, en els supòsits en els
que es requereixi d’un suport tècnic que garanteixi el correcte exercici de dites funcions.
Justificació de la necessitat de la contractació.
En els articles 198, 210 i 242 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 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (en endavant, “LCSP”), es
regula l’assistència de l’òrgan de control a la recepció dels contractes, en exercici de les
funcions de comprovació de la inversió, preveient el següent:


L’article 198 de la LCSP preveu que en el pagament del preu mitjançant abonaments a
compte amb import acumulat igual o superior al 90% del preu del contracte, incloses
les modificacions aprovades, l’expedient del pagament ha d’acompanyar-se, quan
resulti preceptiu, de la comunicació a la intervenció per l’eventual assistència a la
recepció.

Josep Teixidor i Massanas

Signatura 1 de 2

20/05/2019 Interventor

Signatura 2 de 2

B.1. Objecte del contracte
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L’article 210.2 de la LCSP assenyala que el compliment del contracte exigirà per part
de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes
següent a l’entrega o realització de l’objecte del contracte, o en el termini que es
determini en el plec de clàusules administratives particulars, havent-se de comunicar a
la intervenció de l’Administració corresponent, quan sigui preceptiu, la data i lloc de
l’acte per a l’eventual assistència.



En els modificats de contracte, l’article 242.3 de la LCSP diu que quan la modificació
contempli unitats d’obra que hagin de quedar ocultes, abans d’efectuar l’amidament
parcial, s’haurà de comunicar a la intervenció, amb una antelació mínima de 5 dies, per
tal que, si ho considera oportú, pugui assistir a aquest acte en funció de comprovació
material de la inversió, sens perjudici de, que acabades els obres, efectuï la recepció,
de conformitat amb l’art. 243.1 en relació amb l’art. 210.2 de la LCSP.

Addicionalment, l’article 20 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector púbic local (en endavant, “Reial Decret
424/2017”) regula els termes en els que la intervenció ha d’exercir les funcions de
comprovació de la inversió quan l’import d’aquesta sigui igual o superior a 50.000,- euros, amb
exclusió de l’IVA, sense perjudici que les Bases d’execució del pressupost puguin fixar un
import menor.
Cal indicar, però, que segons allò disposat per la Disposició Addicional 3ª de la LCSP, en
aplicació de l’article 214.2 d) del TRLHL, l’interventor ha d’assistir a la recepció material de tots
els contractes, excepte els contractes menors (40.000,- euros en obres i 15.000,- euros en
serveis i subministraments, respectivament -IVA exclòs-).
Per tant, serà preceptiva l’aplicació de la DA 3ª de la LCSP respecte dels imports per a
l’assistència de la intervenció a les actes de recepció d’obres, subministraments i serveis
essent preceptiva front els límits fixats pel Reial Decret 424/2017 en tractar-se d’una norma de
desenvolupament reglamentari de la norma pressupostaria i de control d’aplicable als ens
locals com el TRLHL.
La intervenció de la comprovació material de la inversió s’ha de realitzar abans de liquidar la
despesa o reconèixer la obligació i comporta verificar materialment l’efectiva realització de les
obres, serveis o adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació contingut del
corresponent contracte i comptarà en tot cas, quan sigui preceptiu, amb l’assistència de
l’interventor, o en qui delegui, a l’acte de recepció de l’obra, servei o adquisició de què es
tracti.
De conformitat amb allò previst a la referida Disposició Addicional 3ª de la LCSP, per aquesta
verificació l’òrgan interventor, pot estar assessorat quan sigui necessari la possessió de
coneixements tècnics, motiu pel qual pot anar assistit a la recepció per un tècnic especialitzat
en l’objecte del contracte, que haurà de ser diferent del director de l’obra i del responsable del
contracte.
En atenció a l’exposat, l’objecte de la present licitació es refereix a la contractació d’un servei
de suport a l’òrgan intervenció en les funcions de comprovació material de la inversió
vinculades principalment a l’execució dels contractes d’obres, el qual haurà d’ésser prestat per
part d’un equip professional integrat per tècnics competents en la matèria (en funció de la
tipologia de contracte de què es tracti).
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L’adjudicatari actuarà en qualitat de coadjuvant de l’òrgan interventor en les funcions de
comprovació material de la inversió relatives a l’execució de contractes d’obres segons allò
previst en el Reial Decret 424/2017 i la Disposició Addicional 3ª de la LCSP.
Les raons per les quals no es pot fer amb els mitjans propis d’aquest Ajuntament són
Esdevé necessari licitar el present contracte per quant no es disposen de mitjans municipals
especialitzats suficients per a desenvolupar dites funcions de suport que, d’acord amb
l’exposat anteriorment, suposen una càrrega addicional a la ja atribuïda als tècnics municipals.
D’altra banda, la contractació externa de dit servei aportarà major objectivitat en el control de
les obres en les que tècnics municipals hagin pogut participar en exercici de les seves
funcions.
En relació a aquest darrer extrem, cal tenir en compte les limitacions legals actuals en relació a
la possibilitat d’incorporar nous professionals a l’àmbit de l’Administració, les quals fan inviable
la contractació de personal propi addicional al previst en la plantilla, essent, doncs, necessari
que el suport objecte de contracte sigui prestat per un/s professional/s extern/s.
Justificació
El servei objecte de la present licitació es caracteritza per la seva alta especialització. L’elevat
volum d’obres i instal·lacions que s’executen al terme municipal de Calonge i Sant Antoni fan
indispensable la contractació d’aquest servei per a garantir el correcte control de les inversions
en el degut temps i forma.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
B.2. Lots
Justificació del perquè no hi ha lots



Sí
No

La divisió podria fer l'execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del
punt de vista tècnic.
La divisió podria fer l'execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del
punt de vista econòmic.

Justificació de la causa triada
No s’hi preveuen per quant l’objecte de la prestació del servei es refereix únicament i
exclusivament al suport a l’òrgan interventor en relació a la comprovació de l’execució de les
obres finançades amb fons públics, i no així a d’altres tipologies contractuals
(subministraments o serveis).
Per aquest motiu, no es considera oportú ni procedent la divisió en lots en tant que l’objecte
d’aquesta licitació es refereix de forma global a la totalitat de les obres finançades amb fons
públics.
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B.3. CODI CPV

C.

71000000-8
71247000-1
71248000-8

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Forma de tramitació
Anticipada
Procediment d’adjudicació
Tramitació electrònica
Expedient plurianual
D.

Ordinària
No
Procediment obert simplificat
Sí
Sí

DADES ECONÒMIQUES

D.1. Sistema per a la determinació del Preus unitaris
preu
Justificació del preu del contracte
El preu del contracte es considera ajustat a les necessitats de l’objecte del mateix,
especialment tenint en compte que, d’acord amb la configuració i la metodologia per a la seva
determinació, només es facturaran les hores de professional realment contractades. Així
doncs, en el cas que no es requereixi l’assistència d’un professional extern fins al màxim
previst en aquest contracte, el cost del seu assessorament serà inferior a aquell que hauria
comportat la incorporació d’un nou tècnic en plantilla -en el cas que legalment hagués estat
possible-.
Els preus del contracte s’han obtingut prenent en consideració el cost salarial d’un funcionari
A1 en atenció als següents càlculs:


Cost A1: 60.000 euros bruts/any + 30% Seguretat Social = 78.000,- euros.



Dividit per 1.600 hores efectives/any = 48,75 euros/hora (aprox. 50 euros/hora).

Es considera que el preu es troba suficientment motivat en la mesura que no suposa un major
cost que aquell que comportaria l’ampliació de la plantilla de personal de l’Ajuntament per a
incorporar un tècnic d’aquesta categoria professional -en el cas que legalment hagués estat
possible- si bé es considera que la licitació de la prestació del servei afavoreix la possibilitat
d’ampliar les tasques de suport en la fiscalització per a dur a terme la recepció dels respectius
contractes, alhora que garanteix una major especialització en el desenvolupament de les
funcions.
En darrer terme, cal tenir en compte que es podran reajustar les anualitats en funció de les
necessitats, a la vista de l’execució real de les obres a supervisar. En aquest supòsit serà
d’acceptació obligatòria per part del contractista.
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D.2. Valor estimat del contracte (VEC)
I mètode per al seu càlcul

ANY
2019
2020
2021
2021
2022
TOTAL

VEC TOTAL: 85.000,- euros

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC
VE eventuals
VE eventuals
VE prestació
pròrrogues
modificacions
5.000
25.000
10.000 (20%
20.000
preu originari)
5.000
20.000
50.000
25.000
10.000

D.3. PRESSUPOST
LICITACIÓ

BASE

DE

LA

TOTAL

85.000

La previsió de despeses anuals i l’estudi de
costos consta motivat a l’apartat D.1 anterior
tenint en compte el cost salarial d’un funcionari
A1.
PBL TOTAL: 60.500,- euros.
El PBL té caràcter limitatiu d’acord amb allò
previst a la DA 33ª de la LCSP.

ANY
2019
2020
2021
TOTAL

Partida
01.9201.22799
01.9201.22799

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS PBL
Import net
% IVA
Import IVA
5.000
21
1.050
25.000
21
5.250
20.000
21
4.200
50.000
10.500

Import total
6.050
30.250
24.200
60.500

D.4. Preus unitaris licitació:
Es determina un preu unitari de 50 euros/hora + IVA, amb un total de 1.000 hores durant la
vigència del contracte (500 hores/any)
D.5. Partida pressupostària primera o 01.9201.22799
única anualitat:
D.6. Forma de pagament:
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Trimestral, al finalitzar el trimestre, en funció de les hores executades, les quals hauran d’ésser
objecte de desglòs per part de l’adjudicatari, indicant les actuacions en les que hagi intervingut.
D.7.
Pagaments
a
compte
operacions preparatòries
E.

per No

TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

Durada del contracte
2 anys, a comptar des de la data d’adjudicació del contracte.
Justificació de la durada
La durada del contracte és ajustada a les necessitats municipals per tal de donar compliment a
la normativa aplicable especialment tenint en compte que, a la data de licitació, l’estructura
organitzativa interna no permet assumir les tasques que comporten el compliment de la
mateixa.
Prorroga del contracte.
1 any

F.

VARIANTS

Admissió de variants

G.

EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Exposició expedient
Publicitat de la licitació
Publicitat de la formalització
contracte

H.

No

DE

LA

LICITACIÓ

I

DE

LA

Al perfil del contractant
Al perfil del contractant
del Al perfil del contractant

HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL

Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
S’exigeix que els membres de l’equip que resulti adjudicatari (com a mínim, un arquitecte
superior o un arquitecte tècnic) estiguin degudament col·legiats.
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I.

CONFIDENCIALITAT

Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les
personal, i que són confidencials:
No s’hi preveuen

J.

SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

Solvència econòmica de les empreses licitadores
Declaració relativa a la xifra anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major
volum de negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja
el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre
Mercantil dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest
registre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net
de la xifra de negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys
corresponents.
Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per l’aportació
d’una declaració responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació de què
disposa per verificar per el seu volum anual de negocis.
Solvència tècnica de les empreses licitadores
Declaració relativa a l’experiència en la prestació de serveis professionals en els darrers 5 anys,
durant els quals, com a mínim, hauran d’haver formalitzat contractes de direcció d’obra o direcció
d’execució d’obra de la següent tipologia d’obres:
-

5 projectes d’obres d’urbanització o d’edificació, amb un valor acumulat total de 200.000,euros.

L’experiència s’acreditarà mitjançant l’aportació d’un certificat emès per l’Administració o persona
física o jurídica contractant acreditatiu dels contractes adjudicats a favor del licitador en qüestió
en el que consti:
-

L’Administració contractant.
Objecte del contracte.
Import de l’obra.
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S’haurà d’acreditar experiència en la direcció d’obres o direcció d’execució d’obres, ja siguin
d’urbanització o d’edificació.
Alternativament, s’admetrà acreditar la solvència tècnica justificant haver realitzat tasques iguals
o similars a les de l’objecte del contracte.
L’acreditació de la solvència exigida s’haurà de practicar, en el cas de resultar adjudicatari,
prèviament a l’adjudicació del contracte, moment en el que caldrà aportar certificació emesa per
l’òrgan contractant si es tracta d’ens del sector públic o per l’empresa contractant si es tracta del
sector privat.
S’eximeix de justificar la solvència?

No

S’exigeix
l’adscripció
de
mitjans No
destinats a l’execució del contracte:

K.

GARANTIES

Provisional

No

Definitiva

SI
El licitador seleccionat per a l’adjudicació del
contracte està obligat a constituir una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost
base de licitació, IVA exclòs.
Formes de prestació de la garantia Les establertes a l’article 108 LCSP
admesa
Es permet el dipòsit de la garantia amb SI
la retenció en el preu
Forma i condicions de la retenció:
Es fa d'acord amb l'article 8 b) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en
matèria de contractació pública. L'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic
abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la
garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent
abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
L.

PROGRAMA DE TREBALL

Programa de treball

No
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M.

CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ

Cessió
NO
Subcontractació
Sí
Tasques que obligatòriament s’hauran de fer per l’adjudicatari
L’adjudicatari, en qualsevol cas, assumirà:


L’elaboració d’un pla de treball per cada contracte d’obres, el qual haurà d’ésser aprovat
per l’òrgan interventor, en el que l’equip professional adjudicatari haurà de proposar:
o Les actuacions a executar.
o La dedicació horària a cada actuació.
o Termini de lliurament de la documentació que es derivi de les actuacions
executades.



L’emissió del corresponent informe a la finalització de les obres assignades.

Justificació
Es considera oportú que les tasques de referència siguin executades per l’adjudicatari als efectes
de garantir una correcta coordinació de les tasques i la supervisió final de les mateixes mitjançant
l’emissió de l’informe de finalització.
Addicionalment, cal tenir en compte que en la selecció de l’adjudicatari es prendrà en consideració
especialment la solvència tècnica de l’equip professional, motiu pel qual esdevé pertinent que les
tasques més crítiques de l’objecte del contracte siguin exercides per l’adjudicatari.
Obligació del licitador a indicar en la Sí
seva oferta la part del contracte
prevista a subcontractar, indicant
import i nom o perfil professional dels
subcontractistes
Pagaments
directes
als No
subcontractistes
per
part
de
l’Ajuntament
Percentatge de subcontractació a No es preveu
favor de Centres Especials de Treball
i/o empreses d’inserció

N.

REVISIÓ DE PREUS

Revisió de preus

No
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O.

RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE I COORDINADOR DE SEGURETAT I
SALUT, SERVEIS

Nom i càrrec

P.

Josep Teixidor Massanas, Interventor

TERMINI DE GARANTIA

Termini de garantia

Q.

No

OBLIGACIONS CONTRACTUALS I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació:
a)

L’adjudicatari s’obliga a no violar els principis ètics i les regles de conducta previstos en el
PCAP. La seva violació constitueix una infracció molt greu i pot comportar la resolució del
contracte.
b)
L’adjudicatari queda vinculat per l’oferta que presenti, el compliment de la qual, en tots els
seus termes, té caràcter d’obligació essencial del contracte. El seu incompliment es
considera una infracció molt greu i pot comportar la resolució del contracte.
Condicions especials d’execució:
S’estableixen les següents condicions especials d’execució:
-

R.

Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni
col·lectiu sectorial aplicable durant tota la vigència del contracte.
Adoptar mesures de seguretat i protecció de la salut en el treball als efectes de
prevenir la sinistralitat laboral.

PÒLISSES

Pòlissa Responsabilitat civil

S.

Import sinistre/any: 100.000,- euros.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix
són les següents:
 Rebaixa del preu/hora, un màxim de 60 punts distribuïts segons la fórmula següent:
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Vi = (Bi/Bmax) x 60
On
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Baixa corresponent a cada oferta
Bmax = Baixa màxima d’entre les presentades a la licitació
 Increment del número d’hores anuals de prestació del servei pel mateix preu, un total
de 15 punts distribuïts segons la següent fórmula:
Vi = (Bi/Bmax) x 15
On
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Increment d’hores/any corresponent a cada oferta
Bmax = Increment màxim d’hores/any entre les presentades a la licitació
Puntuació dels criteris de valoració
75 punts
automàtica
Criteris de valoració subjectes a judici de valor


Proposta d’equip professional i pla de treball d’acord amb el PPT: 25 punts.
Es valorarà:
-

Composició de l’equip professional (titulació i experiència): fins a 5 punts.
Descripció de la metodologia aplicable (descripció d’objectius i procediments
aplicables): fins a 15 punts
Subministrament de la informació en mitjans informàtics i digitals: fins a 5
punts.

Puntuació dels criteris de valoració
subjectes a judici de valor
Justificació dels criteris de valoració:

25 punts

L’elecció dels criteris de valoració escollits es fonamenta en la necessitat de garantir la millor
relació qualitat – preu de la prestació, tenint en consideració l’experiència dels membres de
l’equip que formula l’oferta amb el preu i dedicació que s’ofereix.
La valoració proposada respecta els límits previstos a l’article 159 de a LCSP en la mesura
que els criteris subjectes a judici de valor no superen el 25% de la valoració.
D’altra banda, l’objecte del contacte no té contingut intel·lectual en la mesura que el que es
contracta és suport tècnic a l’àrea d’intervenció als efectes de l’assistència a la comprovació
material en la recepció determinats tipus de contractes i no la creació o disseny tècnic
vinculat a l’exercici de la professió d’arquitecte o enginyer.
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Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris
S’ha escollit aquesta fórmula perquè reparteix els punt de forma clara, proporcional i sense
desviacions

T.

BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades sense tenir en compte els criteris sotmesos a un judici de valor:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi

els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica (suma de les baixes sobre el pressupost base de licitació i
preus unitaris) sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació d’aquests criteris establerta en el plec de
clàusules administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que

compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica (suma de de les
puntuacions de les ofertes econòmiques corresponents al servei) sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que

compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica (suma de de les
puntuacions de les ofertes econòmiques corresponents al servei) sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i
la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Justificació:
Aquesta metodologia deriva de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, quan
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hi ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada
atenent tant al criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament.

U.

CAUSES DE RESOLUCIÓ PRÓPIES D’AQUEST CONTRACTE A MÉS DE LES
RECOLLIDES LEGALMENT



V.

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials/especials.
La violació dels principis ètics i les regles de conducta previstos en aquest PCAP.
L’incompliment té condició d’infracció molt greu i podrà comportar la resolució de
contracte.

MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE

Causes de modificació del contracte

Sí

En cas afirmatiu, la/es causa/es prevista/es i precisa/es de modificació del contracte,
les condicions, l’abast i increment màxim de l’import de la modificació, és/són les
següents:
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte en un màxim del 20% del PBL per
increment del nombre d’obres a recepcionar atès que és difícil determinar de manera exacta
en el moment d’aprovació de l’expedient de contractació el número i complexitat de les obres
a recepcionar en cada anualitat, en les que l’òrgan interventor requerirà l’assistència de
l’adjudicatari.
En no poder-se determinar les necessitats reals (és a dir, el nombre màxim d’hores del
servei), de conformitat amb allò previst a la DA 33 de la LCSP és d’obligat compliment
preveure la possibilitat de modificar el contracte com a conseqüència de dita circumstància,
els termes previstos a l’article 204 de la LCSP. Dita modificació haurà de tramitar-se abans
que s’esgoti el pressupost màxim inicialment aprovat, reservant-se a tal fi el crèdit necessari
per a cobrir l’import màxim de les noves necessitats.
L’import de les modificacions es determinarà en funció dels preus unitaris que ofereixi
l’adjudicatari.
L’import màxim de les modificacions 20%
correspondrà al següent % del PBL
W.

ACTA D’INICI

Sense contingut
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X.

ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE A O B,
O PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
X.1. Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha
de reunir la proposició tècnica (sobre B): No
X.2. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores al sobre A: No
X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte:


Y.

Certificat de l’asseguradora RC que determini el número de pòlissa, el prenedor de
l’assegurança, el beneficiari de l’import de la cobertura, les cobertures i la seva
vigència.

CONTACTE AMB PERSONES MENORS D’EDAT

Les activitats del servei objecte de No
licitació impliquen contracte habitual
amb menors
Calonge i Sant Antoni a la data de la signatura electrònica,
El regidor d’Hisenda

El Cap de l’Àrea d’Intervenció
i Serveis Econòmics

