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ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ 
 
Identificació de la sessió 

 

NÚM SESSIÓ: 01/2019 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

DIA: 28 de gener de 2019 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

ASSISTENS A LA SESSIÓ: 

 

Marcel Pujol Coll 

Caterina Pijuan Folguera 

Mercè M. Perera Folguera 

David Prades Gené  

Judit Martí Borda 

Jordi Vicioso Canela  

Joana Farran Gual  

 

 

EXCUSEN ASSITÈNCIA:  

 

Roger Comelles Viladrich  

Joan Boncompte Solé 

 

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet.  

 

A Castellserà, a 28 de gener de 2019, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la 

presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient 

dels membres per a la vàlida realització de la sessió. 

 

Es passa a resoldre el següents: 

 
 

1. Aprovació, si escau, l’esborrany de les sessions anteriors. 

 

Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària 

11/2018 de data 3 de desembre de 2018, és aprovada per la unanimitat de tots els membres 

presents.  

 

 

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 
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Carme Vidal Folguera Productes de neteja 75,25 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic setembre 200,56 

Carme Vidal Folguera Festes nadal 32,10 

Telefónica Mòbils SA Targeta enllumenat públic 14,52 

  Telefonia mòbil 55,24 

Corporació Alimentaria de Guissona SA Aguinaldos 67,44 

Lyreco España SA Material oficina 72,09 

Hermes Comunicacions SA Subscripció El Punt Avui 517,60 

Comercial Torres Sanmiquel Pintures carrosses reis 258,38 

Electro-Tarr Enllumenat públic 104,04 

Hidrolleida SA Compra comptadors d'aigua 300,56 

Urgell Net SA Recollida escombraries desembre 18 4.431,14 

Garcam SL Desmuntar bomba injectora de cloro 118,58 

Cansaladeria Enriqueta Festes nadal 185,39 

Tashia SL Planta potabilitzadora 151,83 

Rodriguez Ros-Advocats SLP Assessoria jurídica 569,98 

Associació Catalana de Municipis Quota anual 2019 229,00 

Holder Solutions SL Subscripció La Mañana - trimestral 180,00 

Cons per a la Gestió Residus Urbans Cànon residus de novembre 18 1.233,83 

Vunkers it Experts, SLU Instal·lació centraleta i telèfons 1.724,89 

  Instal·lació càmeres edificis municipals 3.810,17 

  Cablejat videovigilància 302,50 

Miquel Rafel Campas Control coloms 4 trimestre 2018 544,50 

Jacint Alsina Condal Tuberia dipòsits 169,40 

Fusteria Prat Carrosses reis 857,60 

Clidom Energy SL Deixalleria 68,75 

  Consultori mèdic 96,27 

  Dipòsits municipals 224,27 

  Ajuntament 174,99 

  Local l'esclat 55,49 

  Biblioteca 443,89 

  Enllumenat públic c/ urgell 1.013,48 

  Pavelló 412,53 

  Piscines 384,45 

  Camp de futbol 616,22 

  Enllumenat públic c/ ponent 605,67 

  Enllumenat públic av dr borrell 700,14 

  Sala de vetlla 136,05 

  Escoles El Terrall 368,40 

Endesa Energia XXI, SLU Casal d'avis 92,48 

Consell Comarcal de l'Urgell Assess urbanístic octubre-novembre 863,94 

  Assess informàtic 4T 418,03 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 173,09 

Comercial Torres Sanmiquel Material carrosses reis 13,65 

Correus i Telègrafs Serveis postals 45,82 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

  Rènting fotocopiadora 133,10 

Eduard segui SLU Fontaneria Varis 0,11 

M Alba Minguell Cardeñes Agenda cultural novembre-desembre 2018 138,86 
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Associació Alba Rentar roba reis 14,71 

Gas Natural redes GLP, SA Gas escoles 1.075,25 

  Gas consultori mèdic 106,61 

Cons per a la Gestió Residus Urbans Cànon residus de desembre 18 1.300,72 

Punt de servei Xopluc SL Combustible vehicles 123,22 

Xavier garulo, SL Inflables parc de nadal 580,80 

Electro-Tarr SCCL Material carrosses reis 722,62 

Telefónica de España SAU Telèfon ajuntament 64,96 

  Fax ajuntament 29,49 

  Biblioteca  61,35 

  Consultori mèdic 25,26 

Ascensors F. Sales, SL Manteniment ascensor ajuntament 587,77 

  Manteniment ascensor biblioteca 624,50 

  Manteniment ascensor escoles 587,77 

  Manteniment ascensor residencia 624,50 

  Montacargues residencia 91,84 

Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 422,77 

Jordi Asensio Vernet Reparacions d'aigua 270,50 

  Calefacció escola 34,48 

Muntatges Mero SLU Porta camp de futbol 153,79 

  Carrers 299,96 

  Biblioteca 54,45 

  Màstil telefonica mòbil 223,30 

 

TOTAL: 31.599,99€ 

 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres. 

 

Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 

 

Expedient: 78/2018 

Expedient: 79/2018 

Expedient: 80/2018 

Expedient: 01/2019 

Expedient: 03/2019 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

 

4.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit núm. 5/2018 de suplement de crèdit i nous 
ingressos, corresponent a l’exercici 2018. 

Fets.-  

1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit 
mitjançant: 

Atès que s’ha ingressat la liquidació complementària del cànon de l’aigua corresponent a l’exercici 

2015 i 2016, arrendaments no contemplats al pressupost de l’exercici 2018 i una indemnització de 

l’assegurança per climatologia i d’acord amb l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del 

RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que 

s'estableixi reglamentàriament, els ingressos de  naturalesa no tributària derivats de les 

operacions següents; reembossaments de préstecs i reintegraments de pagaments indeguts a 

càrrec del pressupost actual, pel que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent. 

 

Així mateix, davant la necessitat de tramitar un expedient de suplement de crèdit, atès que les 

despeses que es relacionen a continuació no poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva 

consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent; relatiu a la conservació i manteniment 

de camins i enllumenat.  

 

 

Ingressos:  

 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

399.00 Altres ingressos diversos 2.000€ 15.367,75€ 15.567,75€ 

 
304.00 

 
Cànon sanejament 34000€ 13.370,07€ 47.370,07€ 

542.00 Arrendament finca rústica 600,00€ 3.704,80€ 4.304,80 € 

 

TOTAL MAJORS INGRESSOS: 32.442,62 euros.  

 

Despeses que cal finançar:  

 

1/ Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

210.00.165 Conservació 
Enllumenat públic 4.000€ 1.193,00€ 5.193,00€ 

 
210.00.454 

 
Conservació camins 24.226,00€ 3.704,80€ 27.930,80€ 

225.01.161 Cànon sanejament 36.000€ 15.879,67€ 51.879,67 € 

226.09.338 Festes 60.000,00€ 14.174,75€ 74.174,75€ 

 

 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS:  34.952,22 Euros.  

 

 

1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 

 

Partida Nom Consignació inicial Proposta  
baixa 

Consignació 
definitiva 

619.01.1532 Arranjament voreres 1.167,46€ -1.167,46€ 0,00€ 

 
633.00.161 

Inversió ETAP 
31.200,00€ -1.342,42€ 29.857,58€ 

 

TOTAL: - 2.509,60 euros. 
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2.L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i 

generació de nous ingressos així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels 

informes corresponents. 

3.La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient. 

4. L’interventor ha emès:  

INFORME DESFAVORABLE pels motius següents: El Pressupost general de l’exercici 2018, 
incorporant la modificació de crèdit en tràmit, s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i objectiu del deute públic, de conformitat amb els articles 3 i 11 de la LOEPSF. No 
obstant això no compleix amb la regla de la despesa i l’Ajuntament haurà de prendre les 
mesures necessàries a fi que en la liquidació es compleixi amb la regla de la despesa. 

Fonaments jurídics.- 

2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen 
que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent i no 
existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no ampliable, el president 
incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari 

2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que 
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost. 

2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació 
pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions 
pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà 
d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb 
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista. 

2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 del 
RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es consideraran recursos efectivament 
disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin 
declarats necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total 
no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en 
compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost 
i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.  

2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i l’article 38 
estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de 
crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran 
immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es 
resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-
se la resolució dins del termini esmentat. 

2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.  

2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que els acords 
de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres 
presents. 
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2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, es 
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea. 

2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, se 
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 

2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al Ple 
un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter 
independent. 

2.11. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el 
següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació. 

2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un pla 
econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva 
procedència. 

2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que 
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost. 

2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple.  

2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que   l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler 
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi 
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  si en el termini d’exposició al 
públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. 
Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit 
per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis. 

Per tot l’exposat el Ple ACORDA; 

1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i majors ingressos per al pressupost del present 
exercici, per import de 32.442,62€, d’acord amb el següent detall: 

Ingressos:  

 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

399.00 Altres ingressos diversos 2.000€ 15.367,75€ 15.567,75€ 

 
304.00 

 
Cànon sanejament 34000€ 13.370,07€ 47.370,07€ 

542.00 Arrendament finca rústica 600,00€ 3.704,80€ 4.304,80 € 

 

TOTAL MAJORS INGRESSOS: 32.442,62 euros.  

 

Despeses que cal finançar:  

 

1/ Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom Consignació inicial Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

210.00.165 Conservació Enllumenat 4.000€ 1.193,00€ 5.193,00€ 
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públic 

 
210.00.454 

 
Conservació camins 24.226,00€ 3.704,80€ 27.930,80€ 

225.01.161 Cànon sanejament 36.000€ 15.879,67€ 51.879,67 € 

226.09.338 Festes 60.000,00€ 14.174,75€ 74.174,75€ 

 

 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS:  34.952,22 Euros.  

 

 

1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 

 

Partida Nom Consignació inicial Proposta  
baixa 

Consignació 
definitiva 

619.01.1532 Arranjament voreres 1.167,46€ -1.167,46€ 0,00€ 

 
633.00.161 

Inversió ETAP 
31.200,00€ -1.342,42€ 29.857,58€ 

 

TOTAL: - 2.509,60 euros. 

 

2.Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat 
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
3.Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i 
assentaments. 
 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

5.Aprovació, si escau, de padrons de la taxa de brossa del 2019 i subministrament d’aigua 

potable corresponents al segon semestre del 2018. 

 

Atès  que   han   estat   confeccionats   els   padrons  fiscals corresponents  a la taxa de 
subministrament  d’aigua del 2n. semestre 2018 i taxa pel servei de recollida de brossa 2019. 
 
El Ple ACORDA l’adopció del següent:  
 
 
1r.- Aprovar els padrons  de subministrament d’aigua  del 2n. semestre de 2018 i taxa pel servei 
de recollida de brossa 2019. 
 
2n.- Els padrons fiscals s’exposen al públic pel  termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació 
d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província,  i estaran a disposició  dels interessats a la 
secretaria de l’ajuntament en hores d’oficina. 
 
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  
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6.Aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives que han de regir per a la 
contractació de l’obra anomenada “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport de Castellserà 
(fase 2)” i l’expedient de contractació. 

Considerant que, als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, aquesta Alcaldia, entén necessari que es tramito un contracte 
d’execució de les obres “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport, fase 2”.   

Vist l’informe, en el que es detallen els aspectes tècnics del mateix, així com la viabilitat d’aquesta 
actuació, que es recullen al Projecte tècnic i d’execució.  

Atès que hi ha consignació pressupostaria suficient amb càrrec a la partida 619.01.1532 per 
import de 102.979,13€, que suposa un valor estimat del contracte a tramitar. A la vista de les 
característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert 
simplificat. 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb el 
que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es traslladen 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. 

La Secretària ha procedit a l’elaboració dels corresponents Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars, de conformitat amb el previst a l’art. 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic,  

• Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment obert, amb tràmit 

simplificat, per a l’adjudicació del contracte administratiu de l’obra de pavimentació de 

l’Avinguda de l’Esport (fase 2) de Castellserà: 

 

Clàusula primera.- Objecte i qualificació  

 

L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al projecte bàsic i d’execució per 

a la pavimentació de l’Avinguda de l’Esport (fase 2) de Castellserà redactat per l’arquitecte del 

Consell Comarcal de l’Urgell, Víctor Pérez-Pallarès i Luque, aprovat inicialment pel Ple en sessió 

ordinària de data 29 de febrer de 2016.  

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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. 

 

No procedeix a la divisió en lots per qüestions tècniques atès que totes les partides de l’obra que 

s’han de realitzar i es troben contemplades en el projecte estan lligades entre sí.  

 

Clàusula segona.- Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
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Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del 

procediment i els criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient i són els determinats en el 

Projecte objectes d’aquesta contractació.  

 

Clàusula tercera.- Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

 

El valor estimat del contracte és 102.462,09 (IVA exclòs).  

El pressupost base de licitació és 123.979,13 (IVA inclòs). Aquest és límit màxim de despesa que, 

en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim 

que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.   

 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre 

el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 

tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les 

obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.  

 

El preu s’ha d’abonar amb càrrec a la partida pressupostària 619.01.1532 del pressupost 

municipal de l’exercici 2019.  

 

Clàusula quarta.- Termini d’execució 

 

El termini de durada del contracte es fixa amb 4 mesos que comença a comptar des del dia de la 

signatura de l’acta de replanteig. L’obra ha d’estar finalitzada abans del dia 15 de juny de 2019. 

 

No es preveuen pròrrogues ni modificacions.  

 

Clàusula cinquena.- Procediment de selecció i adjudicació  

 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 

contracte amb els licitadors. 

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la 

base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula desena. 

 

Clàusula sisena.- Perfil del contractant  

 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva 

activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest 
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Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions 

que es regulen a la pàgina web següent: www.castellsera.cat. 

 

Clàusula setena.- Revisió de preus 

 

No cap la revisió de preus.  

 

Clàusula vuitena.- Aptitud per contractar  

 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la 

seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 

1. La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar 

s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic. 

 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 

acredita, a tenor del que s’hi reflecteix i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de 

l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o 

empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres 

circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 

contractar que hagin de constar en aquest. 

 

2. La solvència de l'empresari: 

 

2.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un o varis dels 

mitjans següents: 

 

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, 

referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 

d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior a 

100.000 euros.  

 

b) En els casos en què resulti apropiat, justificant de l'existència d'un segur de responsabilitat civil 

per riscos professionals per import igual o superior a 1.000.000 euros, que cobreixi riscos 

professionals, amb un termini mínim de vigència d’un any. 
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2.2. En els contractes d'obres, la solvència tècnica de l'empresari haurà de ser acreditada per un 

o varis dels mitjans següents: 

 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin d'aquest grup o 

subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del grup o subgrup més rellevant per al 

contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals 

acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte, 

avalada per certificats de bona execució. (Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de 

competència, els poders adjudicadors podran indicar que es tindran en compte les proves de les 

obres pertinents efectuades més de cinc anys abans). 

 

b) Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, dels quals 

aquesta disposi per a l'execució de les obres.  

 

c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del 

responsable o responsables de les obres així com dels tècnics encarregats directament d'aquesta, 

sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació. 

 

d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà 

aplicar en executar el contracte 

 

e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius durant els tres 

últims anys. 

 

f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l'execució 

de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels 

serveis dependents de l'òrgan de contractació. 

 

En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista 

sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc 

anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o varis dels mitjans a què es refereixen les 

lletres b) a f) anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable l’establert a la lletra a), relatiu a 

l'execució d'un nombre determinat d'obres. 

 

3. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per contractar.  
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Clàusula novena.- Presentació de documentació i de proposicions  

 

9.1 Condicions prèvies 

 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la 

licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de 

la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna. 

 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en 

unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La 

infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 

 

9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes 

 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves 

ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes 

del perfil del contractant de l’ajuntament de Castellserà: www.castellsera.cat. Les ofertes s’han de 

presentar mitjançant Sobre Digital 2.0 (podeu trobar eines de suport per a la licitació electrònica 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?se

t-locale=ca_ES). dins del termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació 

de l’anunci de licitació al perfil del contractant.  

 

9.3 Contingut proposicions  

 

- SOBRE <<A>> DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓ ECONÒMICA I 

MILLORES TÈCNIQUES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: S’ha de 

presentar o bé una declaració responsable conforme el model que consta a l’annex 1 o bé 

el formulari normalitzat del DEUC (Document europeu únic de contractació) i la proposició 

econòmica i millores tècniques conforme el model que consta a l’annex 2.  

 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 

electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 

 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l'eina 

xifrarà aquests sobres en l'enviament. 
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Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant 

d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 

 

Clàusula desena.- Criteris d’adjudicació  

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat 

de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 

 

Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà a diversos 

aspectes: 

 

1. Oferta econòmica, fins a 75 punts.  

 

2. Millores tècniques en la instal·lació de l’obra valorades econòmicament, que tinguin per 

objecte, fins a 25 punts. 

  

a) Claveguera: Canvi del tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal 

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de 

poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Amidament 228 metres per un tub de tub de paret 

estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea 

aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons 

la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al 

fons de la rasa. Amidament 228 metres.15 punts. 

b)  Instal·lació enllumenat públic: Subministrament i col·locació de lluminària amb columna 

d'acer galvanitzat, de 6 m. d'alçada i de 90 mm. de diàmetre amb sistema de subjecció i 

lluminària tipus BGP307 LED54-45 DM11 3186LM de PHILIPS. Inclourà tot el necessari 

per a la instal·lació de les lluminàries i columnes, amb la fonamentació corresponent. Tub 

flexible corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal i 4,50 mm de gruix, amb grau de 

resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada, amb 10cm de sorra per sota i 

per sobre del tub. Inclòs el filferro per passar el cable elèctric. Conductors de coure i 

piquetes segons normativa. 9 punts. 

c) Garantia de l’obra, de 0 a 1 punt.  

 

- La puntuació dels criteris s’adjudicarà de la forma següent: 

 

• Oferta econòmica: El percentatge més alt de baixa sobre el preu de licitació tindrà la 

màxima puntuació. De la resta d’ofertes es calcularà el percentatge de baixa i es puntuaran de 

manera directament proporcional al percentatge de la baixa més gran. (oferta més baixa/ per 

oferta) x 75.  
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- La puntuació dels criteris de les millores tècniques serà la següent:  

 

• Millora a) Clavegueram: L’oferta que efectuï les millores segons proposta tindrà la màxima 

puntuació i la resta d’ofertes s’efectuarà de manera proporcional a la proposta més 

avantatjosa. Per a la valoració econòmica de les millores s’empraran bancs de preus 

reconeguts (ITEC, Presto, ..), estructurant-la en partides i capítols. Es desestimaran les 

millores no valorades amb un banc de preus reconegut. 

• Millora b) Enllumenat públic. Es valorarà per 0,6 punts per farola instal·lada fins a un 

màxim de 15  faroles. La distribució de les faroles l’escollirà l’Ajuntament un cop iniciada 

l’obra. Per a la valoració econòmica de millores s’empraran bancs de preus reconeguts 

(ITEC, Presto,...), estructurant-la en partides i capítols. Es desestimaran les millores no 

valorades amb un banc de preus reconegut.  

• Garantia de l’obra: Cada any d’increment es valorarà en 0,20 punts 

 

 

Clàusula onzena.- Admissió variants 

 

No s’admetran variants. 

 

Clàusula dotzena.- Ofertes anormalment baixes 

 

En aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, alguna d’elles 

estigui sotmesa en presumpció d’anormalitat, es concedirà  als licitadors afectats un termini de 5 

dies perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els permeten 

executar l’oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s’assenyalen al respecte en l’article 

149.4 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 Directius del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

 

El caràcter anormal de les ofertes s’apreciarà en funció del preu ofert, considerant com a tal la 

baixa superior al 25%, en tot cas, es tindrà en compte el que estableix l’article 149 LCSP 2017 per 

a la regulació i règim jurídic de les ofertes anormalment baixes. 

 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment a la persona que 

hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l’estudi econòmic del contracte, o 

tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hi hagi argumentat licitador per 

poder mantenir la seva oferta, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.  
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L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè no 

compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral. 

 

Clàusula tretzena.- Mesa de contractació 

 

La mesa de contractació, d’acord amb el que estableix el punt 7 de la Disposició Addicional 

Segona 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 Directius del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE 2014/20/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un membre de la 

Corporació o un funcionari de la mateixa, i formaran part d’ella, com a vocals, el Secretari o, si 

escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor, o si 

s‘escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així 

com aquells altres que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de 

carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa, sense que 

el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si s’escau, formin part del la 

Mesa de Contractació no podran suposar més d’un terç del total de  membres de la mateixa. 

Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació.  

 

La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant al publicar l’anunci de licitació o 

bé es farà publica amb caràcter previ a la seva constitució a través d’un anunci específic en el citat 

perfil.  

 

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels tècnics 

que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.  

 

 

Clàusula catorzena.- Obertura proposicions  

 

La Mesa de Contractació anunciarà mitjançant anunci al perfil del contractant el dia i hora per la 

constitució i obertura dels sobres.  

 

La Mesa de Contractació procedirà a l’obertura del sobre <<A>>, que conté la documentació 

administrativa, la proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica.  

 

Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els 

requisits, la Mesa procedirà a l’avaluació i classificació de les ofertes.  
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A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l’adjudicatari del contracte.  

 

Realitzada la proposta d’adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest acte, a 

comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l’empresa està 

degudament constituïda, que el signat de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, 

ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no 

està incursa en cap prohibició per contractar. En cas de no estar inscrit al RELI es sol·licitarà 

l’aportació de la documentació d’acord amb la declaració responsable presentada.  

 

D’acord amb el que es disposa en l’article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions suposa 

l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides al Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o a les llistes oficials d’operadors 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  

 

 

Clàusula quinzena.- Requeriment de documentació  

 

En aquest acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al licitador 

que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de la data de 

l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aportació el 

compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què 

disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP. 

 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no 

presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en 

puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

 

 

Clàusula setzena.- Garantia definitiva 

 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 

5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 
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a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran 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 de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament 

d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se celebrin a 

l'estranger. 

 

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 d'assegurança 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 de l'assegurança 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 110 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, i transcorregut un any des de la data de terminació del contracte, sense que la 

recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es 

procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les 

responsabilitats a què es refereix el citat article 110. 

 

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics. 
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Clàusula dissetena.- Adjudicació del contracte 

 

Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el 

contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat 

aquest, a la seva formalització. 

 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no 

presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en 

puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

 

L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser 

publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies. 

 

 

Clàusula divuitena.- Formalització del contracte 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 

 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies 

hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; 

constituint aquest document 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 a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini 

indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 

de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït. 
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Clàusula dinovena.- Drets i obligacions de les parts 

 

19.1 Abonaments al contractista 

 

L’import del serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, 

per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte. El 

pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb 

la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes a l’article 

198 de la LCSP.  

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 

signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 

necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 

30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, 

els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició Addicional trenta-dosena de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre 

facturació electrònica: 

 

a) Que l'òrgan de contractació és el Ple. 

b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és Intervenció 

Municipal. 

c) Que el destinatari és l’Ajuntament de Castellserà. 

d) Que el codi DIR3 és L01250707. 

 

Serà necessària juntament amb la tramitació de les factures corresponents, aportar els certificats 

d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.  

 

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 

legalment establertes, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de 

cobraments en els termes que estableix la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
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19.2 Pla de Seguretat i Salut 

 

En compliment del que s’estableix en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció el 

contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut indicat en el citat Reial 

decret i basat en l'estudi de seguretat o salut o en l'estudi bàsic de seguretat i salut que 

acompanya al projecte. 

 

Aquest pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra. 

 

19.3. 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, sobre 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. 

 

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 el que s’estableix 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. 

 

19.4. 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. 
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El contractista amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils comunicarà per escrit a la direcció 

de l’obra la data prevista per a la finalització o execució del contracte, a l'efecte de que pugui 

realitzar la seva recepció. 

 

La direcció de l'obra en cas de conformitat amb aquesta comunicació l'elevarà amb el seu informe 

a l'òrgan de contractació amb un mes d'antelació, almenys, respecte de la data prevista per a la 

finalització. 

 

A la recepció de les obres a la seva finalització 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. 

 

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. 

 

Si durant el termini de garantia s'acredités a 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 sobre l'estat de les obres. Si 

aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, 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 fossin 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  
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contractista per a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini durant el qual 

continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per 

ampliació del termini de garantia. 

 

19.5 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.  

 

19.6. 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 per a 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. 

 

Clàusula vintena.- 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. 
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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 del que estableix en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de 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. 

 

Clàusula vint-i-un.- 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 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 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. 
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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. 

 

Clàusula vint-i-dos.- Penalitats per incompliment 

 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis 

parcials fixats per l'òrgan de contractació 

 

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 en la proporció de 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. 

 

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. 

 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització 

que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit entre la seva oferta i 

la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri 

que no ha complert l'adjudicatari. 

 

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. 
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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 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 

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. 

 

 

Clàusula vint-i-tres.- 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 22.  

 

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. 
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Clàusula vint-i-quatre.- Director facultatiu de l’obra 

 

El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació adequada 

i suficient responsable de l'adreça i control de l'execució de l'obra, assumint la representació de 

l'Administració davant el contractista. 

 

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, per 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 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 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. 
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Clàusula vint-i-cinc.- Confidencialitat i tractament de dades 

 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en 

compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals 

tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el 

tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant 

l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb el que s’estableix 

en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). 

 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que 

hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (Ajuntament). 

 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què 

les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva 

oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest 

Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del 

desenvolupament del contracte. 

 

Clàusula vint-i-sis.- Règim jurídic del contracte 

 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es 

regirà pel que s’estableix en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, 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 i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 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 contracte actual de conformitat amb el que es disposa en 

l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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Castellserà, 28 de gener de 2019 

 

 

 

 

 

L’Alcalde, Marcel Pujol Coll. 

 

 

 

 

Diligència.- La Secretària Interventora que subscriu, informa favorablement el present Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes d’allò que disposa la 

DA 3 de la Llei 9/20187, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic.   

 

 

 

 

La Secretària Interventora, Anna Sentís Freixinet.  
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ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, 

____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat 

___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la seva participació en la 

licitació ________________________________, davant ________________________ 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l'execució de les obres corresponents 

al projecte: 

 

Objecte: Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport, 2a fase.  

    

 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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 per ser adjudicatari del contracte d'obres, en concret: 

 

 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació. 

 

 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits de 

solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 

 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 

disposicions vigents. 

 

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 

totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb 

renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. [Solament 

en cas d'empreses estrangeres]. 

 

 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 

___________________________________. 
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TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa 

referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del 

contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això. 

 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX II: MODEL PROPOSTA ECONÒMICA I MILLORES TÈCNIQUES 

 

a) Oferta econòmica 

 

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, 

____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat 

___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la 

contractació de les obres de ___________ per procediment obert simplificat, anunciat en el Perfil 

de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto 

íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte 

per l'import de ____________ euros i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor 

Afegit. 

 

 

A ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Signatura del candidat, 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

b) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de forma 

automàtica. 

 

CRITERI OFERTA 

Enllumenat públic  Número de faroles instal·lades:  

Clavegueram Sí           Si no es marca la casella amb una X, s’entén que  no s’ofereix aquesta millora. 

Garantia  Increment any/s:  

 

NOTA: Per a la valoració de la millora tècnica d’enllumenat públic i la xarxa de clavegueram, a la proposta 

s’haurà d’adjuntar valoració econòmica de les millores emprant bancs de preus reconeguts (ITEC, 

Presto,...), estructurant-la en partides i capítols. Es desestimaran les millores no valorades amb un banc de 

preu reconegut.  

Per tot l’exposat, el Ple ACORDA:  

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per l’execució de l’obra de pavimentació de 
l’Avinguda Esport (fase 2), de Castellserà.  

Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
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Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

7. Aprovació definitiva, si escau, de la imposició i ordenació de contribucions especials, 
“Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport de Castellserà (fase 2)”. 

1.1. El Ple de la corporació, en sessió realitzada el dia 3 de desembre de 2018, va aprovar 
provisionalment la imposició i l’ordenació de contribucions especials com a conseqüència de 
l’execució de l’obra de “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport de Castellserà (fase 2)”, 
l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de 
valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 
1.2. En el BOP núm. 237, de data 10 de desembre de 2018, es va inserir l’anunci d’aprovació 
inicial perquè, en el termini de 30 dies, els interessats hi presentessin, si era el cas, reclamacions. 
 
1.3. Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de les contribucions especials no es 
van presentar reclamacions ni al·legacions.  
 
Per tot l’exposat, el Ple ACORDA:  
 
Únic.- Aprovar definitivament la imposició i, simultàniament, l’ordenació de contribucions especials 
per l’obra “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport de Castellserà, fase 2”. 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

8. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.  

Es dona compte del següents decrets: 

90/18  Adjudicació contracte menor subministrament càmeres. 

91/18  Canvi titularitat activitat apícola   

92/18  Adjudicació contracte menor serveis. Esporga arbres. 

93/18  Autorització pagaments.     

001/19 Aprovació definitiva expedient reparcel·lació PAU-1 IND.    

002/19 Aprovació definitiva projecte urbanització PAU-1 IND.    

003/19 Modificació llicència d'obres a favor  Manel Daniel Martínez. Expedient 61/2017 

004/19 APROVACIÓ DESPESA CORRESPONENT AL CONVENI D’EDUCACIÓ INFANTIL  

005/19 Contractació Juan Sánchez per cobrir baixa IT.     

006/19 Autorització pagaments      

007/19 Modificació de crèdit número 5/19.      

008/18 Adjudicació contracte menor subministrament.     

009/18 Llicència d'obres SEREVA.      

010/2019 Inici expedient contractació Pavimentació Av. de l'Esport, fase 2.   
011/2018 Increment retribucions exercici 2019     

El Ple en resta assabentat. 
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12. Precs i preguntes. 

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.55 
hores, de la qual s’estén la present acta. 

 

 

L’Alcalde,        En dona fe,  

        La Secretària,  

 

 

 

Marcel Pujol Coll               Anna Sentís Freixinet 
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