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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT 

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A 

LA REDACCIÓ, DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE “COL�LOCACIÓ DE GESPA 

ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL” DE CANET DE MAR. 

  

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 

 

L'objecte del contracte és la realització del servei de redacció del projecte 

executiu i l’estudi de seguretat i salut, i la posterior direcció de l’obra i 

coordinació de seguretat i salut de les obres, del projecte denominat 

“Col�locació de gespa artificial al Camp de Futbol municipal”, la codificació del 

qual és  CPV 74200000 i CCP 867. 

 

El contracte inclou: 

1. La presentació del projecte bàsic i d’execució. 

• El projecte bàsic i d’execució inclourà: 

• Memòria descriptiva amb les característiques generals de l’obra i 

memòria de càlcul i predimensionat d’instal�lacions 

• Plànols d’emplaçament, situació, ordenació del conjunt, plantes de 

pavimentació, alçats i seccions. Plànols de detall. Plànols, esquemes i 

dimensionat de les instal�lacions. 

• Plec de condicions tècniques generals i particulars. 

• Estat d’amidaments. 

• Pressupost obtingut per aplicació de preus unitaris d’obra. 

• Cronograma de l’execució de l’obra. 

• El projecte es farà d’acord a les instruccions rebudes (en reunions 

periòdiques) pel personal de l’Ajuntament, tant del Servei d’Urbanisme 

com del Servei d’Esports 

 

2. La presentació de l’estudi de Seguretat i Salut que inclou, si s’escau la 

coordinació en fase de projecte. 
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Tots els documents es presentaran en suport gràfic (1 exemplars) i informàtic ( 2 
CDs : un *.doc i *.dwg i un altre *.pdf ). La documentació es presentarà tota 
visada pel col�legi o col�legis corresponents. 
 

3. La direcció de les obres (amb un mínim d’una visita setmanal). Ordres 

d’obra, gràfiques i escrites i control de les certificacions d’obra. Control de recepció 

i qualitat dels elements estructurals i constructius. Estat final d’obra, projecte 

d’obra executada i document d’especificacions tècniques. 

4. La Coordinació de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

5. La presentació dels projectes de legalització de les instal�lacions 

d’enllumenat , rec i sanejament si s’escau. 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal 

com estableix l'article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 

Sector Públic.  

 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació 

 

La forma d'adjudicació del contracte del servei de redacció del projecte, 

direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut, del projecte denominat 

“Col�locació de gespa artificial al Camp de Futbol municipal” serà el procediment 

negociat sense publicitat, en el qual l'adjudicació recaurà en el candidat 

justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb 

diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o varis d'ells, 

d'acord amb l'article 153.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 

Sector Públic. 

 

No serà necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la 

concurrència, és a dir, serà necessari sol�licitar ofertes, almenys, a tres empresaris 

capacitats1 per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que això sigui 

possible. 

 

                                                 
1 A aquests efectes, s'entendran capacitats les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres 

que tinguin capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
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CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant 

 

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

relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres 

mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al 

que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web 

següent: www.canetdemar.cat. 

 

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte  

 

L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 25.000 euros. El 

preu cert anterior queda desglossat en un valor de 21.551,72 euros i en l'Impost 

sobre el Valor Afegit de 3.448,28 euros. 

 

L'import s'abonarà amb càrrec a les partides que s’indiquen tot seguit  del 

vigent Pressupost Municipal; existint crèdit suficient fins a l'import aprovat per 

l'Ajuntament, quedant acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que 

permeten finançar el contracte: 

 

20 121 00 22706 40 451 00 22706 50 422 02 22700 

81 413 00 22706 41 521 00 22706 50 422 03 22706 

30 222 00 22706 50 422 01 22700 90 451 00 22706 

 

CLÀUSULA CINQUENA. Duració del Contracte 

 

El termini de presentació del projecte i de l’estudi de seguretat i salut serà 

com a màxim el 15 de gener. El servei de direcció de l’obra i coordinació de 

seguretat i salut tindrà la durada que s’estableixi per l’execució de l’obra. 

 

CLÀUSULA SISENA. Presentació d’Ofertes i Documentació Administrativa 

 

Les ofertes es presentaran en l'Ajuntament C/ Ample, núm. 11,  en horari 

d'atenció al públic, en el termini que s'indiqui en la invitació a participar. 
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Les ofertes podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans 

electrònics, informàtics o telemàtics , en qualsevol dels llocs establerts en l'article 

38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

Quan les ofertes s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data 

d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de 

contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix 

dia, consignant-se el nombre de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte 

i nom del candidat.  

 

L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà 

mitjançant diligència estesa en el mateix pel secretari municipal. Sense la 

concurrència d'ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per 

l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini 

assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a 

aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa. 

 

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables haurien de 

complir, a més, els requisits establerts en la disposició addicional dinovena de la 

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Cada candidat no podrà presentar més d'una oferta. Tampoc podrà subscriure 

cap oferta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en 

més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no 

admissió de totes les sol�licituds per ell subscrites. 

 

La presentació d'una oferta suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari 

de les clàusules del present Plec. 

 

Les ofertes per a prendre part en la negociació es presentaran en un sobre 

tancat, signat pel candidat i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en 

el qual es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Ofereix per a 

negociar la contractació del servei de redacció del Projecte i Estudi de seguretat i 
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salut de la col�locació de gespa artificial al camp de futbol municipal i posterior 

direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut».  

 

CLÀUSULA SETENA. Garantia Provisional 

 

No s’exigeix garantia provisional. 

 

CLÀUSULA VUITENA. Aspectes Objecte de Negociació amb l’Empresa  

 

Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’ econòmicament més 

avantatjosa s'atendrà a diversos aspectes de negociació.  

 

— Preu  

— Qualitat  

— Termini de lliurament  

— Característiques mediambientals  

— Característiques vinculades a la satisfacció d'exigències socials  

— Rendibilitat 

— Valor tècnic  

— Característiques estètiques o funcionals  

— Manteniment. 

— Assistència Tècnica  

— Altres millores addicionals  

— Altres  

 

CLÀUSULA NOVENA. Prerrogatives de l’Administració 

 

L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 194 de la Llei 30/2007, 

de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, ostenta les següents 

prerrogatives: 

 

a) Interpretació del contracte. 

b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 

c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.. 

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta. 
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CLÀUSULA DESENA. Obertura d’Ofertes i Adjudicació Provisional 

 

En els procediments negociats, l'adjudicació provisional concretarà i fixarà els 

termes definitius del contracte. 

 

L'adjudicació provisional del contracte haurà d'efectuar-se en el termini de 

cinc dies des de l'obertura de les ofertes; havent de notificar-se la mateixa als 

candidats i publicant-se en el Perfil de contractant. 

 

La proposta d'adjudicació no crea dret algun a favor del candidat proposat 

enfront de l'Administració. No obstant això, quan l'òrgan de contractació no 

adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada haurà de motivar la seva 

decisió. 

 

CLÀUSULA DOTZENA. Garantia Definitiva 

 

Els quals resultin adjudicataris provisionals dels contractes hauran de 

constituir una garantia del 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el 

Valor Afegit. 

 

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 

 

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les 

condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i 

els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General 

de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i 

Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats 

Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagi d’assortir efectes, en 

la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei 

estableixin.  

 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes 

de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, 
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cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 

recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els 

establiments assenyalats en la lletra a) anterior.  

 

c) Mitjançant contracte de segur de caució, celebrat en la forma i condicions 

que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat 

asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat del segur haurà de 

lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior. 

 

La garantia no serà retornada o cancel�lada fins que s'hagi produït el 

venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte. 

 

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 88 de la Llei 

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

CLÀUSULA TRETZENA Elevació a Definitiva de l’Adjudicació Provisional  

 

L'òrgan de contractació, a la vista dels informes tècnics que consideri 

oportuns, valorarà en el seu conjunt les diferents ofertes i prèvia negociació dels 

aspectes econòmics i tècnics, si escau, adjudicarà el contracte motivadament. 

 

Durant el termini de quinze dies hàbils, contats des del següent a aquell que 

es publiqui la resolució d'adjudicació provisional, l'empresari proposat com 

adjudicatari que no hagués presentat aquests documents conjuntament amb 

l'oferta, haurà de presentar les certificacions acreditatives de trobar-se al corrent 

en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social i 

qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per a contractar o de 

l'efectiva disposició dels mitjans que s'haguessin compromès a dedicar o adscriure 

a l'execució del contracte conforme a l'article 53.2 de la llei 30/2007 que li reclami 

l'òrgan de contractació, així com constituir la garantia que, si escau, sigui 

procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, 

informàtics o telemàtics, tret que s'estableixi altra cosa en aquests plecs. 

 

CLÀUSULA CATORZENA. Formalització del Contracte 
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La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dintre 

dels deu dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de 

l'adjudicació definitiva; constituint aquest document títol suficient per a accedir a 

qualsevol registre públic.  

 

El contractista podrà sol�licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, 

corrent del seu càrrec les corresponents despeses. 

 

Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte 

dintre del termini indicat, l'Administració podrà acordar la resolució del mateix. 

 

CLÁUSULA QUINZENA. Drets i Obligacions de l’Adjudicatari 

 

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el seu clausurat i en 

els plecs, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al 

contractista l'òrgan de contractació.  

 

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 

desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències 

que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, 

mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 

 

CLÀUSULA SETZENA. Revisió de Preus 

 

El preu d'aquest contracte no podrà ser objecte de revisió de preus. 

 

CLÀUSULA DISSETENA. Termini de Garantia 

  

L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de sis 

mesos, a contar des de la data de finalització del servei, termini durant el qual 

l'Administració podrà comprovar que el servei o treball realitzat s'ajusta a les 

prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat en el 

present Plec i en el de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el termini de garantia 

sense que s'hagin formulat objeccions als serveis o treballs executats, quedarà 

extingida la responsabilitat del contractista. 
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Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes 

en els serveis o treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al 

contractista la subsanació dels mateixos. 

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Execució del Contracte 

 

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en aquest plec de 

condicions i en el Plec de Prescripcions Tècniques, i d'acord amb les instruccions 

que es donaran al contractista per a la seva interpretació per l'òrgan de 

contractació. 

 

CLÀUSULA DINOVENA. Modificació del Contracte 

 

El present contracte no està subjecte a modificacions. 

 

CLÁUSULA VINTENA. Penalitats per Incompliment 

 

 

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut 

en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar 

indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 

diàries previstes en l'article 196.4 LCSP: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del 

preu del contracte. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del 

preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la 

resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de 

noves penalitats.  

 

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert 

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. 
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— Quan el contractista hagi incomplert l'adscripció a l'execució del contracte 

de mitjans personals o materials suficients per a això, s'imposaran penalitats en la 

proporció del 10% del pressupost del contracte. 

 

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 

proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà 

immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats 

que, en concepte de pagament total o parcial, hagi d’abonar-se al contractista o 

sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de 

les esmentades certificacions.  

 

CLÀUSULA VINT I UNENA. 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 206 i 284 de la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic; i s'acordarà per l'òrgan de contractació, 

d'ofici o a instància del contractista. 

 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la 

garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis 

originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia. 

 

CLÀUSULA VINT I DOSENA. Règim Jurídic del Contracte 

 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, 

efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i per al no previst en ell, 

serà d'aplicació la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, el 

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 

1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no s'oposi a la Llei 

30/2007 i estigui vigent després de l'entrada en vigor del RD 817/2009; 

supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte 

d'això, les normes de dret privat.  
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L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a 

resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de 

conformitat amb el disposat en l'article 21.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 

Canet de Mar, 5 de desembre de 2009 

 

L’Alcalde, 


