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FORMALITZACIO DEL CONTRACTE D’OBRA PER L’ENLLUMENAT DE LA SERRETA DE
PLANÈS

Planoles, 08 d’agost de 2018
REUNITS:
D'una part, el Sr. ENRIC GRÀCIA I BARBA, Alcalde de l'Ajuntament de Planoles, en ús de les
facultats generals de representació que li atorga l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local, assistit per la
secretària interventora de l’Ajuntament, senyora Laura Legares Cererols qui dóna fe de l'acte.
I de l'altra part, el Sr. ALBERT VILARDELL DE VIRTO, amb DNI núm. 46122135M, actuant en
nom i representació de l'empresa CITELUM IBERICA, SA, amb domicili social al carrer Ronda
Universitat, 16, baixos de Barcelona i amb CIF A-59087361 d’acord amb els poders acreditats
a l'expedient i que assegura vigents.
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per obligar-se i contractar i de
manera especial per la celebració del present contracte.
DIUEN:
I.- Per acord adoptat en el Ple celebrat el dia 09 d’abril de 2018 es va aprovar definitivament el
desglossat modificat i revisió de preus del projecte de l’enllumenat de Planoles del sector de
la Serreta de Planès, amb un pressupost d’execució de 228.811,92€, IVA inclòs, a raó de
189.100,76€ de principal i 39.711,16€ de 21% IVA.
II.- Per acord adoptat en el Ple celebrat el dia 21 de maig de 2018 es va aprovar la tramitació
de l’expedient de contractació de la referida obra, es va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant procediment obert simplificat sense divisió per lots, així
com la seva licitació.
III.- En data 28 de juny de 2018 la Mesa de Contractació va procedir a la obertura de sobres i
atès que hi havia tres empreses en situació de temeritat se’ls hi va donar tràmit d’audiència,
les quals varen presentar al·legacions i previ informe tècnic, en data 23 de juliol de 2018 la
Mesa de Contractació va declarar com a temerària només l’oferta d’una empresa i va
proposar com empresa amb la millor oferta a CITELUM IBERICA, SA.
IV.- En data 31 de juliol de 2018 l’empresa CITELUM IBERICA, SA, ha constituït un aval
bancari per import de 6.225,00€, corresponent al 5% del preu d’adjudicació, exclòs l’IVA.
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V.- Atès que en el Ple celebrat el dia 21 de maig de 2018 es va aprovar delegar expressament
a favor de l’Alcalde la facultat d’acordar l’adjudicació de l’obra de l’enllumenat de la Serreta de
Planès, per Decret de l’Alcaldia 162/18, de 01 d’agost de 2018, es va adjudicar el contracte
per executar l’obra de l’enllumenat del sector de La Serreta de Planès, a l’empresa CITELUM
IBÉRICA, SA, pel preu de 150.645,00€ (IVA inclòs), a raó de 124.500,00€ de principal i
26.145,00€ del 21% d’IVA
Ambdues parts s’han posat d’acord i han decidit formalitzar el present contracte que es regirà
amb les següents,
ESTIPULACIONS
1a. Objecte del contracte: L’empresa CITELUM IBERICA, SA, representada en aquest acte
pel senyor Albert Vilardell De Virto, executarà l’obra de l’enllumenat del sector de La Serreta
de Planès, d'acord amb les prescripcions tècniques del projecte, el plec de clàusules
econòmiques, administratives i jurídiques aprovat i l'oferta presentada de 150.645,00€ (IVA
inclòs), a raó de 124.500,00€ de principal i 26.145,00€ del 21% d’IVA, més les millores
consistents en 10 punts de llum com els de la licitació i la seva part proporcional d’instal·lació.
2a. Aplicació pressupostària: El pagament del preu del contracte serà realitzat de la forma
prevista en el plec de clàusules i anirà amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018 a l’aplicació
pressupostaria 165.6230001.
3a. Pla de Seguretat i Salut: Amb la formalització del contracte l'adjudicatari en el termini
màxim de 10 dies elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi
de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, de conformitat amb el que preveu
l’article 7 del reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El Pla s’haurà d’aprovar abans de
l’inici de les obres.
4a. Execució del contracte: Les obres començaran amb l’acta de comprovació del replanteig
en el termini màxim de 30 dies des de la data de formalització del contracte.
5a. Termini d’execució: Les obres s’executaran en el termini de 12 SETMANES a comptar
des de l’acta de comprovació del replanteig.
6a.- Termini de garantia: El termini de garantia de les obres serà de 5 ANYS a comptar de la
data en què sigui formalitzada la recepció de l’obra. Si durant el termini de garantia s'acredités
l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a
reclamar al contractista l'esmena d'aquests.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobri l'estat de
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat,
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exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, procedint-se a la
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de
les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas de
què l'informe no fos favorable i els defectes observats s'haguessin de deficiències en
l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu
procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del
construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la
conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de
garantia.
7a. Abonaments al contractista: A l'efecte del pagament l'Administració expedirà
mensualment, en els primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, certificacions
que comprenguin l'obra executada conforme al projecte durant aquest període de temps, que
tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es
produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran
l'aprovació i la recepció de les obres.
El responsable de l’obre realitzarà mensualment el mesurament de les unitats d'obra
executades durant el període de temps anterior. El contractista pot presenciar la realització de
tals mesuraments.
Per a les obres o parts d'obra les dimensions de la qual i característiques hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al responsable de l’obra
amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i
presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el
contractista.
El responsable de l’obra, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra redactarà
mensualment la corresponent relació valorada. L'obra executada es valorarà als preus
d'execució material. Al resultat de la valoració, se li augmentaran els percentatges adoptats
per formar el pressuposat base de licitació i la xifra que resulti de l'operació anterior es
multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada que s'aplicarà a la
certificació d'obra corresponent al període de pagament.
El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la
factura en format electrònic dins el termini de 30 dies.
8a. Obligacions laborals, socials i de transparència: El contractista està obligat al
compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social. Així mateix, està
obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es
promulguin durant l'execució del contracte.
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L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte
les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas,
l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al
Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a
subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que
es dictin en l'àmbit municipal.
9a. Despeses exigibles al contractista: Són de compte del contractista les despeses de
l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com
qualssevol uns altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i
quantia que aquestes assenyalin.
10a Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions: El
contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix
i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions
establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic
o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament del subministrament,
sol·licitant de l'Administració els documents que para això siguin necessaris.
El contractista queda obligat a instal·lar, al seu consta, les senyalitzacions precises per indicar
l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de
possible perill derivat de l'execució de les obres.
11a.- Subcontractació: S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries
objecte del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents en
relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència.
-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
-Import de les prestacions a subcontractar.
b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb
l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per
executar les prestacions concretes que se subcontracten.
c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs
que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els
treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de
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mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació
d'habitatges.
d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació,
d'acord amb la legislació laboral.
e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà
la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb arranjament
estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que
el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que
realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per
garantir tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el
justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o
autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual.
12a. Recepció de l’obra: Una vegada acabada l'obra el contractista realitzarà una neteja total
d'aquesta, de manera que pugui ocupar-se i posar-se en funcionament sense cap neteja
suplementària.
El contractista amb una antelació de 15 dies hàbils comunicarà al responsable de l’obra la
data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de que pugui realitzar la
seva recepció.
A la recepció de les obres un cop finalitzades hi concorrerà un facultatiu designat per
l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de l'adreça de les obres,
l'òrgan interventor municipal i el contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu. Del
resultat de la recepció s'aixecarà un Acta que subscriuran tots els assistents.
Rebudes les obres es procedirà al seu mesurament general amb assistència del contractista,
formulant-se pel director de l'obra, en el termini d'un mes des de la recepció, el mesurament
de les realment executades d'acord amb el projecte. Sobre la base del resultat del
mesurament general el director de l'obra redactarà la corresponent relació valorada.
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà
d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a
compte de la liquidació del contracte.
Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el funcionari
tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per
rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia de 5
anys.
13a. Successió en la persona del contractista: En els casos de fusió, escissió, aportació o
transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb
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l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es
produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que
afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les
condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte
les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes
com un supòsit de resolució per culpa del contractista.
14a. Penalitats per incompliment: L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini
d'execució del contracte.
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 previstes en l'article 193.3 LCSP, de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
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 d'aquest 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.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols de les seves obligacions contractuals o
el seu compliment defectuós, comportarà una multa coercitiva del 3% del preu del contracte..
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals
se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini
d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i
informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via
administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al
moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que
l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que
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beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació
del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents
d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer
efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització,
es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret
públic.
15a. 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 211 i 245 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que
faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan
de contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la clàusula 26.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a obligacions
essencials per l'òrgan de contractació.
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres
realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva assistència a l'acte de
comprovació i mesurament.
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.
16a. Director facultatiu: El Director Facultatiu de l'obra serà el Sr. Joan Tenas Torres que
assumirà la representació de l'Administració davant el contractista i que d'acord amb l'article
62.2 de la LCSP en els contractes d'obres, les facultats del responsable del contracte seran
exercides pel Director Facultatiu conforme al que es disposa en els articles 237 a 246.
El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 1627/1997,
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les
obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les funcions del
responsable del contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i
mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment
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de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació o la
realització de tràmits de tipus administratiu.
— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per
l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar a
la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que
reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en
els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la
mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions
que puguin procedir.
— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució
del contracte.
17a. Jurisdicció: Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del
contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva
resolució posaran fi a la via administrativa, i podran ser impugnats davant la Jurisdicció
contenciós-administrativa, de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Llegit el present contracte, els atorgants es ratifiquen en el que s'exposa en aquest document
i es signa electrònicament.
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L’Alcalde
Sr. Enric Gràcia i Barba

Firmado digitalmente
por VILARDELL DE
VIRTO, ALBERTO (FIRMA)
Fecha: 2018.08.08
14:00:48 +02'00'

Per l’empresa
CITELUM IBERICA, SA
Sr. Albert Vilardell De Virto

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C
C Laura
Laura Legares CPISR-1
Legares Cererols
Fecha: 2018.08.08
Cererols
14:34:38 +02'00'
Davant meu,
La Secretària Interventora
Sra. Laura Legares Cererols
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