CONTRACTACIÓ
EXP. CO 2/18

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA
“PROJECTE D’OBRES DE LES ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LES
OBRES EXECUTADES EN BASE AL PROJECTE “DESGLOSSAT NÚM. 3 DE
L’ABASTAMENT A SALLENT, AVINYÓ, ARTÉS I CALDERS”

Per una banda, el Consell Comarcal del Bages, representat pel President, Sr. Agustí
Comas i Guitó, amb DNI núm. 39.344.148-A, assistida per la secretària de la
Corporació, Sra. Maria Llum Bruno i García.
D’altra banda, l’empresa Catalana d’Explotacions i Manteniments, SLU amb NIF
B08719619, domiciliada a la Carretera de Manresa, 50-60, Calaf, representada pel Sr.
Xavier Casellas Comallonga, com a administrador solidari.
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat suficient per a
aquest acte, segons es desprèn dels següents

ANTECEDENTS

PRIMER.- Atès que en sessió de data 27 de setembre de 2018 la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar definitivament, exclusivament en allò
que fa referència a les actuacions situades al terme municipal de Sallent, el Projecte en
sòl no urbanitzable per les obres d'adequació i millora de les obres executades en base
al projecte Desglossat núm. 3 de l'abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders.
SEGON.- Atès que per decret de presidència núm. 493/18, de 5 de novembre, es va
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat (art. 159 LCSP),
per a l’adjudicació de la contractació de l’obra “Projecte d’obres de les actuacions
d’adequació i millora de les obres executades en base al projecte “Desglossat núm. 3 de
l’abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders”.
TERCER.- Atès que en data 26 de novembre de 2018 va finalitzar el termini de
presentació de proposicions al procediment obert simplificat.
QUART.- Atès que en data 28 de novembre de 2018 es va realitzar l’acte de constitució
de la mesa de contractació i obertura de pliques i en aquest mateix acte es va acordar
elevar proposta d’adjudicació a favor del licitador de Catalana d’Explotacions i
Manteniments, SLU, de conformitat amb el següent contingut pel licitador:
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CINQUÈ.- Atès que per Decret de Presidència núm. 579/18, d’11 de desembre, es va
realitzar el requeriment a l’empresa CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,
SLU i aquest ha estat acomplert en tots els seus extrems, d’acord amb la documentació
que figura en l’expedient administratiu.
SISÈ.- Atès que per Decret de Presidència núm. 7/19, de 10 de gener, s’ha acordat
adjudicar el contracte, d’acord amb els criteris valoratius fixats en el Plec de clàusules
administratives particulars, a l’empresa Catalana d’Explotacions i Manteniments, SLU
(NIF B08719619, Carretera de Manresa, 50-60, Calaf), per un import de 327.997,31 € i
l’IVA del 21% de 68.879,44 €, d’acord amb la millora constructiva, l’ampliació del termini
de garantia i la qualitat ambiental presentat en la seva proposició.

CONVENEN I ATORGUEN:

PRIMER.- Objecte del contracte
L’empresa Catalana d’Explotacions i Manteniments, SLU (NIF B08719619, Carretera
de Manresa, 50-60, Calaf) es compromet a l’execució de l’obra “Projecte d’obres de les
actuacions d’adequació i millora de les obres executades en base al projecte “Desglossat
núm. 3 de l’abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders”, amb estricta subjecció al plec
de clàusules administratives particulars, al projecte executiu, que serveix de base al
contracte i a les ordres de la direcció facultativa de l’obra, així com, l’obligació assumida
pel contractista en la seva proposició respecte a la millora constructiva, l’ampliació del

termini de garantia i la qualitat ambiental presentat en la seva proposició sense que
suposi un increment del pressupost.

SEGON.- Capacitat de les parts
Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per a contractar
conforme els articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (LCSP). Així mateix declara no estar culpable en cap de les prohibicions
de contractar recollides en l’article 71 de l’esmentada Llei.

TERCER.- Preu del contracte
El preu del contracte és de 327.997,31 € i l’IVA del 21% de 68.879,44 €, d’acord amb el
pressupost presentat.

QUART.- Cartell anunciador
L’empresa Catalana d’Explotacions i Manteniments, SLU queda obligada a instal·lar, al
seu compte, 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.

CINQUÈ.- Règim jurídic
Totes dues parts s’obliguen al compliment d’aquest contracte d’acord amb la LCSP i la
seva normativa de desplegament així com, altra normativa d’aplicació.

SISÈ.- Termini d’execució
El termini d’execució del contracte serà de 8 mesos, comptadors a partir de la data de
signatura de l’acta de replanteig.

SETÈ.- Revisió de preus
Per aplicació de la clàusula 5 del PCAP el preu del contracte no serà objecte de revisió.
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VUITÈ.- Règim de pagaments
El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats
expedides per la direcció facultativa de l’obra que s’abonaran de conformitat amb allò
que estableixen els articles 198 i 240 de la LCSP.

NOVÈ.- Modificacions del contracte
No es preveu, de manera expressa, la possibilitat de què durant l’execució del
contracte es realitzin modificacions del seu objecte.
Igualment, en els supòsits de modificació del contracte que recull l’article 205 de la
LCSP, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació són obligatòries per als
contractistes quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia
que no excedeixi el 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
De conformitat amb l’article 242.4 de la LCSP, quan el director facultatiu de l’obra
consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els requisits que a
aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització
per iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions
següents:
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres
dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementaris necessàries.
Quan la tramitació de la modificació exigeixi suspensió temporal de les obres, de
conformitat amb el que preveu l’article 242.5 de la LCSP, s’hauran realitzar les
actuacions següents:
a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on figuri l’import
aproximat de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la justificació
que la modificació.
b) Audiència del contractista.
c) Conformitat de l’òrgan de contractació.
d) Certificat d’existència de crèdit.
e) Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta tècnica
motivada s’introdueixin preus nous. L’informe ha de motivar l’adequació dels nous
preus als preus generals del mercat.

DESÈ.- Penalitats
La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part del
Consell Comarcal.

El contractista haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal dels perjudicis derivats de
culpa o negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En
aquest supòsits la indemnització es determinarà pel Consell Comarcal en raó dels
perjudicis realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal
que en el seu cas procedeixi.
Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment de
les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes
s’entendrà per incompliments:
a. Lleus:
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les
disposicions d’aplicació.
- La resistència als requeriments de la seva inobservança.
- No connectar el sistema de vigilància de seguretat al sortir de les instal·lacions.
En aquests casos es sancionaran amb advertència i amonestació, quan sigui la primera
vegada, i multes de fins a 3.000,00 € les consecutives.
b. Greus:
- La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als
previstos en la memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes del
contractista, en el seu cas.
- Ocupar o afectar terrenys no prevists en el projecte d’obres de les actuacions
d’adequació i millora de les obres executades en base al projecte “Desglossat núm. 3
de l’abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders”, sense l’autorització de la propietat.
- Dificultar l’entrega del volum d’aigua sol•licitat pels municipis a través del sistema
Bages Llobregat per incompliment del pla de treball o per una mala planificació o
execució dels treballs.
- La no reparació dels desperfectes ocasionats en els camins d’accés a les obres.
- Incomplir les instruccions de la direcció d’obra i de la coordinació de seguretat i salut.
- La reiteració d’una falta lleu.

En aquests casos es sancionaran amb multes des de 3.001,00 € fins a 6.000,00 €,
podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació
aplicable.
c. Molt greus:
- Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de
l’expedició de certificacions.
- L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en la memòria
valorada de les obres.
- La paralització de les obres.
- Incompliment en supòsits de subcontractació.
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- Executar les operacions de connexió/desconnexió a instal•lacions del sistema
d’abastament d’aigua en alta Bages-Llobregat o altres operacions que puguin afectar el
seu funcionament, sense la supervisió/coordinació de la direcció d’obra, de l’empresa
explotadora del servei d’abastament o de personal tècnic del Consell Comarcal del
Bages.
- Ocasionar danys i perjudicis directes o indirectes a qualsevol persona, propietat o
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de l’obra. Es considerarà
especialment greu que l’actuació de la contractista provoqui l’anomalia o l’incompliment
dels paràmetres sanitaris de qualitat de l’aigua tractada segons normativa vigent.
- Impossibilitar l’entrega del volum d’aigua sol•licitat pels municipis a través del sistema
Bages Llobregat per incompliment del pla de treball o per una mala planificació o
execució dels treballs.
- La reiteració d’una falta greu.
En aquests casos es sancionaran amb multes des de 6.001,00 € fins al màxim legal
establert als articles 192, 193 i 194 de la LCSP, podent donar lloc a la resolució del
contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.
Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el
present plec al Consell Comarcal , aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per
les causes següents:
- Defecte de qualitat de l'obra executada. En defectes de qualitat en l'obra realitzada,
per manca de compliment del Projecte o de les instruccions emeses pel personal
facultatiu del Consell Comarcal donaran lloc a rebaixes percentuals del cinquanta (50)
per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada. Ara bé de conformitat amb el
previst a l’article 192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser superior al 10% del
pressupost del contracte.
- Deficiència i/o endarreriments en la informació. Cas que per deficiències o
endarreriments en la informació, fora necessària la realització de treballs suplementaris,
segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de l'adjudicatari. De
no realitzar-se els treballs suplementaris, el Consell Comarcal podrà aplicar una
penalitat fins a una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte,
que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari.
a) Penalitat per manca de compliment del termini total. Quan el contractista, per causes
imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini
total, l’Administració pot optar indistintament per resoldre el contracte o per imposar les
penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.

En cas de força major o causes imputables a aquest Consell Comarcal es
confeccionarà un nou Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest Consell Comarcal
b) Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres. Es prendran com
a referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent s'hagués
hagut de certificar en cada mes natural. Aquesta penalitat consistirà en una retenció
d'un 2,5% de l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla
d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada mes de retard. La fracció
de mes es considerarà mes complert a aquests efectes. Aquesta penalitat es deduirà
de l'import de la certificació del mes en el que es calculi. Es calcularan a la fi de cada
mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, incrementant l'import retingut o
bé disminuint-lo. Al final del termini contractual la quantitat retinguda per aquest
concepte es mantindrà fins la valoració de la penalitat per incompliment del termini
total.
- Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra. En cas que el Delegat d'Obra o el Cap
d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra, de manera que la pròpia Direcció
d'Obra consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres,
la Direcció d'obra podrà proposar al Consell Comarcal una penalitat econòmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitat, el Consell ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni de forma
immediata l'incompliment. De no produir-se l'oportuna reparació, el Consell Comarcal,
podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost
del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. Cas que l'adjudicatari, el
Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat
i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es
perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Coordinador
de Seguretat i Salut podrà proposar al consell Comarcal una penalitat econòmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitat, el Consell Comarcal ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni
l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, el Consell
Comarcal podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del
pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en
curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà
facultada per acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra.
- Incompliment de les condicions especials d’execució. pressupost del contracte, que es
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. L’incompliment de qualsevol de
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les condicions d’execució establertes en aquest plec comportarà la imposició al
contractista de les següents penalitats: Com a regla general, la seva quantia serà de
l’1% del pressupost del contracte, llevat que, de manera motivada, l’òrgan de
contractació estimi que l’incompliment es greu o molt greu. En aquest cas podran
arribar al 5% o fins al màxim legal del 10% respectivament.
La reiteració en l’incompliment podrà ser tinguda en compte per valorar-ne la gravetat.
L’òrgan de contractació podrà verificar en qualsevol moment durant l’execució del
contracte i en qualsevol cas, es comprovarà en el moment de la recepció de les obres,
el compliment per part de l’adjudicatari de les condicions especials d’execució.
Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han
de fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi
constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es
donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de
contractació.
El total de les penalitats que podrà imposar al Consell Comarcal a l'empresa
adjudicatària seran com a màxim fins al 50% del preu del contracte, tal i com preveu
l’article 192.1 de la LCSP.
Penalitat especial per demora: En el supòsit que l’empresa contractista, per causes que
li siguin imputables, incorri en demora en relació amb el termini de l’obra i aquest fet
comporti la pèrdua del finançament concedit al Consell Comarcal, l’empresa estarà
obligada a aportar a l’ens local la mateixa quantitat de l’ajut econòmic perdut. És
d’aplicació la mateixa penalitat en cas de pèrdua de l’ajut per una deficient execució
dels treballs en el termini establert, que també tingui com a conseqüència la pèrdua del
finançament concedit. Aquesta penalitat es considerà com a danys i perjudicis.

ONZÈ.- Subcontractació
En matèria de subcontractació d’obres serà d’aplicació el règim general de l’art. 215 i
següents de la LCSP. Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’article 4 de la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció, serà necessari que el contractista acrediti que l’empresa subcontractada
compleix amb els requisits exigibles inclosos segons aquest precepte.
Als anteriors efectes haurà de comunicar a l’òrgan de contractació, el següent:
1) identificació del subcontractista,
2) determinació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista,
3) import de les prestacions subcontractades,
4) declaració subscrita pel subcontractista formulada davant el Registre d’Empreses
Acreditades del compliment dels requisits establerts per la subcontractació en la Llei
reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció (Llei 32/2006 de 18
d’octubre) i
5) acreditació de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA).

Serà responsabilitat de l’adjudicatari vigilar l’estricte compliment de la Llei 32/2006, de
18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció,
especialment de l’existència del LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ en l’obra
degudament complimentat i la no superació dels nivells de subcontractació autoritzats,
així com del compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social exigibles
a tots els subcontractistes. A aquests efectes i mentre no es determini, en execució
d’aquesta Llei, les condicions i la forma definitiva d’habilitació de l’esmentat llibre, haurà
de complimentar-se la fitxa que s’incorpora com annex a aquesta Llei en cada
subcontractació.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i
condicions que estableix l’article 216 de la LCSP. D’acord amb les previsions de l’article
217 aquest Consell Comarcal podrà verificar el compliment d’aquesta obligació i haurà
de fer-ho obligatòriament en els contractes en els que l’import de la subcontractació
representi un import superior al 30% del preu.
Per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els
justificants de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes
obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les penalitats que
corresponguin.
L’incompliment de la normativa citada per part d’algun dels que intervenen en el procés
d’execució de l’obra objecte del contracte que regula el present plec, serà considerat
incompliment contractual molt greu, amb la penalitat prevista en aquest plec.

DOTZÈ.- Recepció i termini de garantia
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 10 dies hàbils comunicarà per
escrit la data prevista per a l’acabament del contracte, a l’efecte de que pugui realitzar
la seva recepció.
A la recepció de les obres hi concorrerà un facultatiu designat per l’Administració
representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció 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.
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Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació
haurà d’aprovar la certificació final de l’obra executada, 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, la
direcció facultativa designada per l’Administració contractant i representant d’aquesta,
les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent Acta i començant llavors del
termini de garantia que serà com a mínim d’un any.
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 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe
sobre l’estat de les obres.
Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat,
exceptuant el que està disposat en l’art. 244 de la LCSP per vicis ocults, procedint-se la
liquidació del contracte, i si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que
haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies. En el cas de què l’informe no fos favorable
el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la
deguda reparació, 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.
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui
formalitzada la recepció de les obres, serà de tres anys per l’obra civil i un any pels
equips.
La devolució de la garantia restarà condicionada al lliurament previ del la documentació
necessària per redactar l’ “As-built” de les obres executades.

TRETZÈ.- Director facultatiu de l’obra i coordinador de seguretat i salut
El director facultatiu de l’obra és el Sr. Blai Parramon Pla de l’empresa Colomer Rifà,
SLP.
El coordinador de seguretat i salut és el Sr. Francesc Solà Molist.

CATORZÈ.- Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els
articles 211 a 213 de la LCSP i amb caràcter específic, en relació amb el contracte
d’obres, pel que estableixen els articles 245 i 246 de la llei, així com a l’article 172 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Són causes de resolució d’aquest contracte les previstes als articles 211 i 245 de la Llei
9/2017 de contractes del sector públic. Als efectes del que preveu l’article 211.f) de

l’esmentada llei, tenen caràcter d’obligacions essencials el compromís d’adscripció a
l’execució del contracte dels mitjans tècnics i personals.
Seran causes específiques de resolució del contracte:
- Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix
aquest plec (relatiu a l’acompliment de les condicions per poder contractar amb
l’Administració) , quant a la presentació de la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la TGSS i amb aquest
Consell Comarcal, quan es constati amb posterioritat a la presentació de la
documentació acreditativa del pagament d’aquestes obligacions la posterior falta de
pagament del càrrec concernit, per haver-se efectuat la devolució del rebut emès, de
conformitat amb allò previst a l’article 34.1 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de
Serveis de Pagament, que va suposar la transposició a l’ordenament jurídic espanyol
de la Directiva Europea 2007/64/EC de Serveis de Pagament.
- La modificació substancial de l’objecte del contracte en congruència amb el règim
previst en l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article
205.2.c) de la Llei de contractes del sector públic.
A més, constitueixen causes específiques de resolució:
- La demora en la comprovació del replanteig.
- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció
de riscos laborals.
- Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202,
quan aquest incompliment s’hagi definit com a infracció greu, i hi concorri dol, culpa o
negligència en l’empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a
la indemnització de danys i perjudicis.
- 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 d’acord
amb la clàusula anterior.
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.
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QUINZÈ.- Liquidació
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la pacte dotzè, es procedirà a la
liquidació del contracte de conformitat amb el que disposa l’article 179 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

SETZÈ.- Jurisdicció
Les qüestions que es puguin plantejar 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
contencioso-administrativa.

DISSETÈ.- Condicionar l’efectivitat de l’inici de les obres a la disposició dels terrenys i
drets necessaris així com dels permisos o autoritzacions que legalment siguin
requerits.

I perquè consti, i als efectes pertinents, les parts contractants signen per duplicat
aquest contracte en el lloc i la data susdits a l’inici.
El President
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