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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
27 D’OCTUBRE DE 2004 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades 

 
 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.00 hores 
Hora que acaba: 21.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’acalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraxedas 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel.lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la Riera Buscarons i incoació de 

l’expedient de contractació per a les obres 
3)  Incoació de l’expedient de contractació de la direcció facultativa de les obres de 

la Riera Buscarons 
4)  Aprovació de la relació de factures 
5)  Aprovació de la retenció de crèdits 
6)  Aprovació del conveni comercial amb COMIT PREMSA BARCELONA, SL 
7)  Ratificació de l’acord del Comitè de selecció de la 3a edició del premi Raimon 

Bonal segons el qual s’atorga un premi de 600 € i un accèssit de 300 € 
8)  Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 20 
d’octubre de 2004 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA RIERA 
BUSCARONS I INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LES 
OBRES 

 
Vist el projecte d’obra ordinària redactat pels arquitectes Manel Sangenís Garcia i 
Josep   Roselló   Jurnet,   previ   encàrrec   d’aquest   Ajuntament,   consistent   en   la 
urbanització de la riera Buscarons, dins del terme municipal de Canet de Mar, l’import 
del qual ascendeix a la quantitat global de 492.374,45 €, IVA inclòs. 

 
Vist l’informe tècnic redactat conjuntament per l’arquitecte municipal i l’enginyer 
municipal, que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“Revisada la documentació del projecte d’urbanització la Riera Buscarons entre la Plaça de 
la Llenya i el carrer Pubilles redactat pels arquitectes Manel Sangenis i  Josep Miquel 
Rosselló,  es  constata  que  defineix  les  obres  que  cal  efectuar  per  a  donar  un  acabat 
superficial acord amb la importància urbana que el carrer té en el entre del Canet i completar 
les xarxes de serveis existents. 

 
Revisat el projecte d’urbanització, es constata que inclou la documentació suficient per a 
definir les obres i poder-les executar: 

 
Memòria i annexos 
Plecs de Condicions 
Pressupost (amidaments, quadres de preus i pressupostos) 
Plànols 
Així mateix, s’inclou un programa de desenvolupament de les obres que justifica que es 
poden executar en un termini de 6 mesos, una classificació del contractista (G-6-e i I-6-d), i 
un estudi de seguretat i salut. 
Les obres que es defineixen al projecte consisteixen en els següents capítols: 
Enderrocs 
Clavegueram 
Pavimentació 
Enllumenat públic 
Reg i aigua potable 
Mobiliari urbà 
Jardineria 

 
El pressupost total del projecte és de 492.374,45 €, 
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En el Projecte, es contempla igualment en el pressupost las partides d’obra civil per a la 
millora de la canonada d’aigua entre els Carrers Saüc i la Plaça de López Picó, per as la 
col·locació per part de Sorea d’un tram de canonada. 

 
Contempla també l’obra civil necessària  de reserva d’espai per que la companyia de gas 
col·loqui 2 tubulars de 63 mm de diàmetre. 

 
El treballs de la companyia elèctrica, Fecsa-Endesa, per engrapar les línies de distribució a 
l’usuari, es pressuposen apart. 

 
Per tant l’import de l’obra es el següent: 

 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE.                               492.374,45 € 
PRESSUPOST MODIFICACIONS FECSA-ENDESA.                  44.742,67 € 
LEGALITZACIÓ ELÉCTRICA.                                                         2.478,35 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT 
DE L’ADMINISTRACIÓ.                                                              539.595,47 € 

 
En conseqüència s’informa favorablement el projecte a efectes de la seva aprovació inicial. 

Seria recomanable incloure també, a l’obra, la instal·lació de 3 unitats d’hidrats d’incendis”. 

Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació mitjançant 
concurs, per procediment obert de les obres d’urbanització de la riera Buscarons de 
Canet de  Mar, redactat pel  secretari municipal, així com el  seu informe, que es 
transcriu a continuació: 

 
En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, 
en compliment de l’anterior provisió de l’Alcaldia relativa a la incoació d’expedient de 
contractació de les obres d’urbanització de la riera Buscarons de Canet de Mar, emet el 
següent: 

 
INFORME 

 
Primer.- L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix l’article 21.1.ñ de 
la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, al tractar- 
se d’un contracte l’import del qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni 
els 6.000.000 €, ni es tracta tampoc d’una contractació plurianyal que superi els anteriors 
imports. Si bé, res impedeix que l’alcalde delegui aquesta competència en la Junta de 
Govern Local. 

 
Segon.- Quant al procediment i la forma de contractació, en aquest cas es pot utilitzar el 
concurs, en els termes de l’article 85 del LCAP, des del moment que la selecció del 
contractista,  d’acord  amb  la  proposta  de  plec  de  clàusules  administratives  particulars 
(PCAP), no s’efectuarà exclusivament en atenció a l'oferta econòmica que presentin els 
licitadors. Res impedeix, tampoc, que s’utilitzi el procediment obert. 

 
Tercer.- En el concurs l'adjudicació recau sobre el licitador que en el seu conjunt presenta 
una oferta més avantatjosa per a l'Administració, d'acord amb els criteris establerts en el 
PCAP, sense atenir-se exclusivament al preu i sens perjudici de la possibilitat de declarar-lo 
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desert. Per això, és convenient licitar l’obra per la modalitat de concurs pel procediment 
obert. De conformitat amb el que estableix l’article 25 LCAP, en aquest cas és necessari que 
l’empresari hagi obtingut prèviament la corresponent classificació ja que l’import de l’obra és 
superior a 120.202,42 euros. Aquesta classificació serà la que ve fixada en el projecte 
d’urbanització  redactat  pels  arquitectes  Manel  Sangenís  Garcia  i  Josep  Miquel  Roselló 
Jurnet. 

 
Quart.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s'adequa a la normativa 
vigent en matèria de contractació local. 

 
Cinquè.- De conformitat amb l’informe emès per l’interventor de la Corporació, existeix 
consignació pressupostària suficient en la partida núm. 90.511.61021 del vigent pressupost 
ordinari. 

 
Conclusió 

 
Han quedat degudament justificades la motivació i l'adequació a la normativa que permet la 
contractació per la modalitat de concurs pel procediment obert, i es pot seguir la tramitació 
de l'expedient de contractació i la licitació. Aquest és el meu informe que dono i signo a 
Canet de Mar a 26 d’octubre de 2004.” 

 
Vist l’informe favorable d’Intervenció. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la urbanització 
de la riera Buscarons de Canet de Mar, així com del plec de clàusules administratives 
particulars, que es transcriu a continuació, per a la contractació mitjançant concurs, per 
procediment obert de les obres d’urbanització de l’esmentada riera i exposar al públic 
el primer pel termini de 30 dies, en els termes de l’article 37 del ROAS. En el cas que 
en aquest termini no s’hi presentin al·legacions es considerarà aprovat definitivament. 

 
“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EL 
PROCEDIMENT OBERT MITJANÇANT CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA RIERA BUSCARONS, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE 
CANET DE MAR 

 
I. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC 

 
1. Aquest plec té per objecte la contractació de les obres d’urbanització de la riera 
Buscarons, d'acord amb les característiques que figuren en el plec de prescripcions 
tècniques, el projecte redactat pels arquitectes Manel Sangenís Garcia i Josep Miquel 
Roselló Jurnet i el plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres, 
aprovat per aquest ajuntament. 

 
2. L’adjudicatari es comprometrà a realitzar les obres d’urbanització segons el projecte 
constructiu corresponent i també lliurarà el projecte “as built” al finalitzar l’obra de construcció. 

 
3. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per allò establert en aquest Plec, 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (LCAP) i  el Reial Decret 1098/2001, de 12 
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d'octubre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions Públiques (RCAP). 

 
4. Aquest contracte s'adjudicarà per procediment obert i en forma de concurs, d’acord amb 
el previst als articles 73 a 81 i 85 a 90 del LCAP. 

 
II. PREU 

 
1. El pressupost d’execució per contracta és de 492.374,45 €, IVA inclòs. L'aplicació 
pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del present contracte estan 
recollides en la partida 90.511.61021 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2004. 

 
3. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots el efectes l’IVA i 
els altres tributs o impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. 

 
4. Les obres corresponents als serveis d’aigua, gas i electrificació podran ser separades de 
la contractació a efectes de la seva adjudicació a tercers per part de l’Ajuntament en 
qualsevol moment, sense que es pugui reclamar dany emergent ni lucre cessant per 
aquest concepte. En aquest cas es descomptarà l’import que consti a l’oferta econòmica 
detallada. 

 
5. El preu del contracte no podrà ser objecte de revisió de conformitat amb l’establert a 
l’article 103.1 LCAP, atès que la seva duració és de 6 mesos. 

 
III. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
Per contractar amb l’Administració en el present concurs, el contractista haurà de disposar de la 
següent classificació empresarial: 

 
Grup: G-6                                               Grup: I-6 
Categoria: d                                           Categoria: d 

 
IV. EMPRESES LICITADORES. 

 
Poden presentar propostes les persones naturals o jurídiques, que tinguin plena capacitat 
d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 
També poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb 
l'art. 24 LCAP. Cada empresa de les que compon l'agrupació, ha d'acreditar la capacitat 
d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de 
la documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec. Hauran d’indicar, 
en un document privat, el nom i les circumstàncies de les empreses participants, la 
proporció de cada una d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte els 
representarà de cara a l’Administració i, que assumeixen el compromís de constituir-se en 
Unió Temporal d'Empreses (art. 24 del RCAP). Aquest document haurà d'estar signat pels 
representants de cada una de les empreses components de la Unió. 

 
La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense condicions 
de les clàusules d'aquest plec i la declaració responsable que reuneix totes les condicions 
exigides per contractar amb l'Administració. 
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V. OFERTES 
 

Els licitadors hauran de presentar dos sobres tancats i signats per ells mateixos o per la 
persona que els representi. 

 
SOBRE A: Portarà la menció "Documentació administrativa per prendre part en el concurs 
per a la contractació de les obres d’urbanització de la riera Buscarons, dins del terme 
municipal de Canet de Mar”. En aquest sobre s’hauran d'incloure necessàriament els 
següents documents acreditatius: 

 
a) Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar de les empreses, en el cas de 
persones jurídiques, s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu 
cas, inscrites degudament en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d'acord a 
la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, la capacitat d'obrar s’acreditarà 
mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el qual constin 
les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
Registre oficial. 

 
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'estats membres de la Comunitat 
Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà mitjançant la 
inscripció en els Registres o presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex I del 
RGLCAP, en funció dels diferents contractes. 

 
La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior 
s'acreditarà mitjançant informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina 
Consular d'Espanya de l’estat del domicili social de l'empresa. En l’informe s’hi farà constar 
que l’empresa en qüestió figura inscrita en el Registre local professional, comercial o 
anàleg o, en el seu defecte, que actua normalment en el tràfic econòmic local en l'àmbit de 
les activitats a les que s’estén l'objecte del contracte. En aquests supòsit, a més, s’haurà 
d'adjuntar l'informe de reciprocitat a que es refereix l'art. 23.1 del TRLCAP. 

 
Si l’empresari és una persona física haurà de presentar el Document Nacional d’identitat i, 
en el seu cas, l'escriptura d'apoderament degudament legalitzada, o les seves fotocòpies 
degudament autenticades. 

 
b) Capacitat per a contractar.- Declaració responsable del licitador de no incórrer en cap de les 
prohibicions per contractar conforme als articles 15 a 20 del TRLCAP. Aquesta declaració 
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les 
obligacions tributaries i de les quotes a la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents. La prova d'aquesta circumstància es podrà fer per qualsevol dels mitjans assenyalats a 
l'art. 21.5 del TRLCAP. En el cas de resultar adjudicataris, els licitadors hauran d'acreditar les 
circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per l’òrgan competent, i a 
aquest efecte es concedirà un termini de 5 dies hàbils. 

 
c) Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri hauran de presentar un 
apoderament. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit al Registre 
Mercantil llevat que, de conformitat amb l'art. 94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil, es 
tracti d'un poder per acte concret. 

 
d) Solvència.- S’acredita amb la classificació requerida en la clàusula III. 

 
e) Fiança.- El resguard acreditatiu d'haver constituït una garantia provisional a la Caixa de la 
Corporació de 9.847,48 € equivalent al 2% del pressupost de licitació, que assegurarà la 
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constitució de la garantia definitiva i la formalització del contracte. Aquesta garantia es pot 
constituir per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 35 LCAP i en els articles 56 a 58 del 
RCAP. 

 
En  les  unions  temporals  d'empreses  s'estarà  a  allò  disposat  a  l'art.  61  del  RCAP. 
L'execució i la cancel·lació d'aquesta garantia es regularà per allò previst als arts. 64 i 65.1 
del RCAP segons el cas. 

 
f) Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de renúncia del fur 
que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en 
qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecte es podessin produir 
per raó del contracte. 

 
Els documents   podran presentar-se originals o mitjançant còpies que tinguin caràcter 
d’autèntiques, d'acord a la legislació vigent. 

 
2. SOBRE B: El qual portarà la menció "Proposició econòmica i proposta tècnica per al concurs 
per a la contractació de les obres d’urbanització de la riera Buscarons, dins del terme municipal 
de Canet de Mar”, amb la signatura del licitador o persona que el representi, que contindrà: 

 
1.- Oferta econòmica que s’ajustarà al model següent: 

 
“El/la  Sr./a     major  d’edat  veí  de     i  amb  domicili  al  c/plaça/Avda. 
   telèfon     amb  DNI  núm.    ,  actuant  en  nom  i  representació 
   (propi o de l’empresa a que representi), 

MANIFESTA 

Que ha tingut coneixement de l'anunci publicat al DOGC, de data         , i d’acord amb els 
requisits i les condicions que s’exigeixen per adjudicar mitjançant concurs la contractació de 
les obres d’urbanització de la riera Buscarons, dins del terme municipal de Canet de Mar i 
de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir aquesta licitació i en la representació que acredita es compromet a assumir el 
compliment del contracte pel preu cert i global de                 euros, IVA inclòs. 

 
Lloc, data, signatura i segell.” 

 
2.- Justificació del pressupost. Consistirà en una relació valorada de totes les unitats d’obra 
d’acord amb el projecte d’urbanització. 

 
3.- Proposta tècnica: 

 
3.1. Maquinària i mitjans auxiliars: Relació de maquinària, mitjans auxiliars i equips de 
seguretat que l’empresa es compromet a posar a disposició de l’obra per a l’execució dels 
diversos treballs. Així mateix caldrà indicar la relació de parts de l’obra que es pensen 
subcontractar. L’Ajuntament podrà exigir que s’acrediti documentalment la propietat de la 
maquinària i dels mitjans auxiliars que es declari que són de l’empresa. 

 
3.2. Programa de treballs; contemplarà la construcció de les obres assegurant la seva execució 
en els terminis en un diagrama de Gantt. 
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3.3. Sistema constructiu: Memòria descriptiva i justificativa dels sistemes constructius i de 
seguretat emprats en l’execució de l’obra amb indicació del nombre d’equips complerts que 
calen. 

 
3.4. Personal qualificat: relació del personal qualificat que estarà adscrit a l’obra, indicant la 
seva dedicació, titulació i experiència prèvia. 

 
3.5. Viabilitat del projecte: document mitjançant la qual l’empresa licitadora fa constar 
expressament el seu parer sobre la viabilitat del projecte, tenint en compte la realitat física dels 
terrenys on s’han de dur a terme les obres. 

 
3.6. Autocontrol: relació dels sistemes de qualitat que el concursant utilitza de manera 
sistemàtica, a nivell d’empresa, per assegurar la qualitat del projecte i de les obres. 

 
Cada licitador només podrà presentar una sola proposta, independentment del nombre de 
dependències on aquesta pugui ésser presentada. Igualment, cap licitador no podrà 
participar en cap proposta en agrupació temporal amb altres, si a la vegada licita 
individualment o en una altra unió temporal. L’incompliment d’aquest principi donarà lloc 
automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 

 
Els sobres indicats anteriorment s’hauran de lliurar al registre general de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores durant el termini de 26 dies naturals, a comptar  des 
de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, o enviats per correu dins del termini assenyalat anteriorment. Una vegada 
presentada una proposta no es podrà retirar. 

 
Si les propostes s’envien per correu, el proponent haurà de justificar la data de lliurament a 
l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant 
tèlex, fax, telegrama o correu electrònic si en coneix l’adreça, el mateix dia. En cas contrari 
no s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat a la data de 
finalització del termini. Àdhuc així, si transcorreguts 10 dies naturals següents a la indicada 
data encara no s’ha rebut la proposta, aquesta no serà admesa. 

 
VI. LA MESA DE CONTRACTACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
La Mesa de contractació estarà integrada per: 

 
- L’alcalde o regidor en qui delegui. 
- La regidora d’Urbanisme 
- El regidor d’Obres i Serveis. 
- El secretari. 
- L’interventor. 
- L’arquitecte municipal. 

 
Actuarà com a secretària, la funcionària cap de l’àrea de secretaria. 

 
Els criteris de valoració que es recullen per ordre decreixent d'importància i ponderació són: 

 
- Oferta econòmica: 50 punts Preu de licitació: El fixat a la clàusula dotzena del present 

plec podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de fins 50 punts. L'oferta 
econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de baixa respecte 
del pressupost de licitació, rebent la màxima puntuació aquella - o aquelles ofertes - la 
baixa de la qual, en percentatge, sigui igual a la mitja aritmètica de les baixes, també 
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en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en cinc punts; la puntuació 
d'aquelles ofertes el percentatge de baixa de les quals difereixi, en més o en menys, de 
la baixa més cinc punts, anirà descendent linealment. Es puntuaran en zero punts 
aquelles ofertes la baixa de les quals sigui igual o superior a la mitja aritmètica de les 
baixes, en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en deu punts. 

- Solucions tècniques que millorin el projecte: 20 punts 
- Capacitat de manteniment i servei futur, ampliacions termini de garantia:10 punts 
- Composició de l’equip tècnic i cap d’obra: 10 punts 
- Termini d’execució i calendari: 10 punts 

 
VII. EXAMEN DE LES PROPOSTES. 

 
A les 13 hores del primer dia hàbil següent a l'expiració del termini de presentació de pliques, 
es procedirà a l'obertura de les presentades, en acte públic, davant la mesa de contractació. 

 
La Mesa de Contractació qualificarà els documents del sobre A). 

 
Si la Mesa observés defectes subsanables en la documentació presentada ho comunicarà 
verbalment als interessats  i concedirà un termini no superior a 3 dies per tal que el licitador 
els subsani. 

 
Seguidament la Mesa procedirà a l'obertura del sobre B) de les propostes admeses que 
conté la proposta econòmica. La Mesa avaluarà les propostes mitjançant els criteris de 
valoració que es recullen per ordre decreixent d'importància i ponderació, i formularà la 
proposta que estimi pertinent l'òrgan de contractació. La Mesa de contractació podrà 
sol·licitar, abans de formular la proposta, els informes tècnics que consideri necessari que 
tinguin relació amb l'objecte del contracte. 

 
La Mesa de Contractació, d'acord amb el que disposa l'art. 88 del LCAP elevarà les 
propostes presentades, juntament amb l'acta i la proposta d'adjudicació a l'òrgan de 
contractació. 

 
Abans de l'adjudicació del contracte es concedirà a l'empresari proposat un termini de 5 
dies hàbils per presentar certificació administrativa expedida per l'òrgan competent, 
acreditativa de trobar-se al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. S'entendrà que les empreses es troben al corrent quan concorrin les 
circumstàncies senyalades als articles 13 i 14 del RCAP. 

 
En cas que el contracte fos adjudicat a una Agrupació d'Empreses hauran d'acreditar la 
constitució d'aquesta, en escriptura pública, dins del termini atorgat per la formalització del 
contracte, i NIF assignat a l'agrupació. 

 
L'Administració tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició més 
avantatjosa de conformitat amb els criteris d'adjudicació o declarar desert el concurs, sempre 
motivadament. 

 
L'òrgan de contractació, amb els informes tècnics corresponents, adjudicarà el contracte en 
el termini màxim de tres mesos, a comptar des de l'obertura de les propostes. Pel cas que 
no es dicti l'adjudicació en aquest termini l'empresari té dret a retirar la seva proposta i que 
se li retorni la garantia dipositada. 
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En referència a baixes temeràries s'estarà al que disposa l'art. 83 del LCAP i 85 del RCAP. La 
valoració de les propostes formulades per diferents empreses les quals pertanyin a un mateix 
grup es realitzarà de conformitat amb allò previst a l’article 86 del RCAP. 

 
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per la interposició de recursos sense que 
s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició 
dels interessats. 

 
VIII. GARANTIA DEFINITIVA 

 
1. Un cop notificada l'adjudicació del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a constituir, en el 
termini de quinze (15) dies naturals una fiança definitiva del 4 per 100 (quatre per cent), de 
l'import d'adjudicació. La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a 
l'art. 36 del LCAP, amb els requisits establerts a l'art. 55 i següents del RCAP o mitjançant la 
garantia global amb els requisits establerts a l'art. 36.2 del LCAP. De no complir-se aquest 
requisit per causes imputables a l’adjudicatari, es declararà resolt el contracte. 

 
2. Per considerar que una oferta es troba incursa en baixa temerària s’estarà al que es disposa 
per a la subhasta en la LCAP així com en el RLCAP. 

 
3. En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició de la qual hagués incorregut 
inicialment  a la presumpció de temeritat, a la qual es refereix l'article 83.2 b), l'òrgan de 
contractació exigirà al contractista la constitució d'una garantia definitiva pel 20 per 100 de 
l'import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de 
preus unitaris, que substituirà a la del 4 per 100 i per la cancel·lació s'estarà al que disposa 
l'article 47 LCAP. 

 
4. La garantia definitiva respondrà dels conceptes previstos a l'article 43 LCAP. 

 
5. La devolució i la cancel·lació de les garanties s'efectuarà de conformitat amb el que disposa 
l'article 47 del LCAP i 65.2 del RCAP. 

 
IX. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
1. La formalització del contracte es durà a terme dins dels 30 (trenta) dies naturals següents a 
la data de la notificació de l’adjudicació. En el cas de que el contracte s’adjudiqui a una unió 
d’empreses s’hauran d’acreditar la constitució en escriptura pública i l’alta fiscal d’aquesta dins 
del termini atorgat per la formalització del contracte. 

 
2. Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dins del termini 
assenyalat, aquest es resoldrà i comportarà la pèrdua de la fiança i la indemnització dels danys 
i perjudicis ocasionats. En aquest cas es podrà adjudicar al licitador o als licitadors següents 
segons l’ordre de les ofertes amb l’acceptació i conformitat del nou adjudicatari. 

 
3 Els drets i les obligacions del contracte es podran cedir a tercers sempre que s’acompleixin 
els requisits establerts a l’art. 114 del LCAP. La contractació per part de l’adjudicatari de 
l’execució parcial del contracte amb tercers estarà subjecte als requisits establerts a l’article 
115 del LCAP, així com el pagament a subcontractistes i subministradors haurà d’ajustar-se al 
que disposa l’art. 116 del LCAP. 
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X. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 

1. L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en 
matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 

 
2. L’adjudicatari resta obligat al compliment del termini d’execució total del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l’Ajuntament. Si arribat qualsevol dels terminis fixats, el contractista 
hagués incorregut en mora per causes imputables a ell, l’Ajuntament podrà optar entre la 
resolució del contracte o la imposició de penalitzacions econòmiques.  Les penalitzacions 
s’aplicaran segons la quantia determinada en el paràgraf primer de l’art. 95.3 del LCAP. 

 
La pèrdua de la garantia o dels imports de les penalitzacions, no exclou la indemnització per 
danys i perjudicis a l’Ajuntament deguts al retard del contractista. 

 
Si el retard es produeix per raons no imputables al contractista serà aplicable allò disposat a 
l’apartat 2 de l’article 96 del LCAP. 

 
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà ni la interpel·lació ni la intimació 
prèvia per part de l’Ajuntament. 

 
3. Seran a càrrec del contractista les despeses i els impostos de l’anunci o dels anuncis de 
licitació, i també les despeses de la formalització del contracte i totes aquelles altres que 
estiguin legalment establertes sobre aquestes matèries. 

 
4. A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, existiran 
específicament les següents obligacions: 

 
a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de Seguretat Social i Seguretat i higiene al treball. 
 

b) Són a compte del contractista les despeses i impostos derivats dels anuncis 
oficials de la licitació i de formalització del contracte, i les taxes per la prestació 
dels treballs facultatius de comprovació del replanteig, direcció, inspecció i 
liquidació  i  qualsevol  altra  que  resulti  d'aplicació,  segons  les  disposicions 
vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 

 
c) El  contractista  està  obligat  a  instal·lar a  la  seva  costa, els rètols i cartells 

anunciants de les obres, així com els senyals que calgui per indicar l'accés a 
l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill 
degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta zona com als seus límits i 
immediacions. 

 
d) El contractista haurà de portar els Llibre d'Ordres i d’Incidències, correctament 

diligenciats i complimentats. 
 

e) La contractació per part de l'adjudicatari de la realització parcial del contracte 
amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 115 del LCAP, així 
com el pagament a subcontractistes i subministradors haurà d'ajustar-se al que 
disposa l'article 116 del LCAP. 
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XI. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

1. El contracte s’executarà amb subjecció a les seves clàusules i de conformitat amb el projecte 
aprovat per l’Ajuntament i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica d’aquest 
donés al contractista el director de l’obra. Quan les esmentades instruccions fossin de caràcter 
verbal hauran d’ésser ratificades per escrit en el més breu termini possible, per tal que siguin 
vinculants. 

 
2.  L’Ajuntament  designarà  un  director  de   l’obra  responsable  de  la  comprovació, 
coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització de l’obra objecte del contracte i 
de la coordinació de la seguretat i salut. 

 
3. El termini general d’execució de l’obra serà de 6 mesos. Si per causes imputables a 
l’adjudicatari es produís un retard en el compliment del contracte de conformitat amb el 
termini establert, l'adjudicant podrà optar entre la resolució del contracte amb pèrdua de la 
fiança o la imposició de les penalitzacions previstes a l'article 95 del Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la LCAP. L'import de les 
penalitzacions es farà efectiu mitjançant deducció d'aquestes a la corresponent factura. En 
tot cas la garantia respondrà de la seva efectivitat. El pagament de les penalitzacions no 
comporta la indemnització que per danys i perjudicis pogués correspondre al contractista. 

 
4   L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig que es 
realitzarà al termini màxim d’un mes des de la data de formalització del contracte. La 
comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu 
representant, de conformitat i amb els efectes previnguts per l’article 142 del LCAP i 139, 
140 i 141 del RCAP. 

 
5. El contractista haurà de presentar en el termini de trenta dies, excepte causa justificada, 
a comptar des de la data de formalització del contracte per iniciar les obres un programa de 
treball en el termes previstos a l’article 144 del RCAP i de conformitat amb el que disposa 
la clàusula 27 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 
6. Caldrà   que l’adjudicatari indiqui el nom de les persones adscrites a l’empresa i   que té 
previst de destinar a l’execució del contracte. L’adjudicatari estarà obligat a assignar-hi els 
facultatius el nom del qual figura en l’oferta i amb la dedicació definitiva que correspongui. 
Durant la vigència del contracte el personal assignat a aquest amb dedicació completa, no 
podrà intervenir en cap altre treball. L’adjudicatari no podrà substituir el personal facultatiu 
establert en la seva oferta, sense l’expressa autorització del director d’obra. 

 
7. Si durant l’execució del contracte es detecta la necessitat o la conveniència de modificació o 
la realització d’actuacions no contractades, serà aplicable allò previst en els articles 59, 101 del 
LCAP. Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals el contractista romandrà 
obligat a l’actualització del Programa de Treballs. L'òrgan de contractació tindrà la possibilitat 
de modificar, per raons d'interès públic, el contracte amb subjecció al que disposen els arts. 59, 
101 i 146 del LCAP i 158 a 162 del RCAP. 

 
8. En cas de produir-se una suspensió del contracte, s'estarà a l’estipulat als articles 102, 
149 b) i c) del LCAP i 103, 170 i 171 del RCAP. En els supòsits de suspensió temporal, 
parcial o total, o definitiva, s'aixecarà acta de la suspensió amb els requisits i formalitats 
establerts a la Clàusula 64 del Plec de Clàusules Administratives generals. 

 
9. La recepció i liquidació s'efectuarà en el terminis i amb les formalitats establertes a l'art. 147 
de la LCAP i 163 i següents del RCAP. 
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XII. VALORACIÓ I ABONAMENT 
 

1. El contractista tindrà dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de les obres que 
realment  executi  amb  subjecció  al  contracte  atorgat  i  a  les  seves  modificacions,  si  es 
produïssin. 

 
2. Als efectes de pagament a l'Ajuntament expedirà mensualment, en el primers deu dies 
següents al mes que correspongui, les certificacions que comprenguin l'obra executada 
durant l'esmentat període de temps. Els abonaments al contractista resultants de les 
certificacions expedides tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i no suposa de cap forma 
l'aprovació i recepció de les obres que comprengui. 

 
3. El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per 
executar les obres en el termini o terminis contractuals, excepte que a judici de la direcció 
de l'obra existeixin raons per estimar-ho inconvenient. Tot i així, no tindrà dret a percebre 
cada any, sigui quin sigui l'import d'allò executat o de les certificacions expedides, major 
quantitat que la consignada a l'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicació. 

 
4. El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les 
operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i aprovisionament de materials o equips 
de maquinària pesada adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a tal efecte, 
determina l'article 99.3 i 145 del LCAP i 155, 156 i 157 del RCAP i d'acord amb les clàusules 54 
a 58 del PCAG. 

 
XIII. TERMINI DE GARANTIA 

 
A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra començarà a comptar el termini de 
garantia d’un any. 

 
Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu 
de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres 
amb els efectes senyalats a l'article 147.3 de la LCAP i 169 del RCAP. 

 
XIV. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que es senyalen als arts. 111 i 149 del 
LCAP i s'acordarà per l'òrgan de contractació d'ofici o a instància del contractista mitjançant 
procediment en el qual es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes senyalats a l’article 
147.3 del LCAP i 110 a 113 i 172 del RCAP 

 
XV. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 

 
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. L’òrgan de contractació podrà modificar, per 
raons d’interès públic, els contractes, acordar la seva resolució i determinar els efectes 
d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats per la LCAP i pel 
RCAP. 

 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, sense perjudici de 
recaptar, en el seu cas, l’informe de la Comissió Jurídica Assessora. 
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2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent i els seus 
acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa 
es  podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  de  conformitat  amb  allò  previst  a  la 
legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin interposar 
recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la llei 30/1992, del Règim Jurídic de 
les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
SEGON.-  Simultàniament  convocar  concurs,  si  bé  la  licitació  s’ajornarà  cas  de 
formular-se al·legacions al projecte o al plec, en els termes de l’article 122.2 TRRL. 

 
TERCER.- L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen de 
l’anterior acord s’efectuarà amb càrrec a la partida núm. 90.511.61021 del vigent 
pressupost ordinari per a l’any 2004. 

 
QUART.- El termini de presentació de proposicions serà de 26 dies naturals a partir de 
la inserció del corresponent anunci en el DOGC. 

 
CINQUÈ.- Determinar que la mesa de contractació estarà composada per l’Alcalde, 
que la presidirà, l’interventor i el secretari, actuant de secretària la funcionària cap de 
l’àrea de secretaria. 

 
SISÈ.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de qualsevol document necessari 
per a la materialització dels anteriors acords. 

 
3.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA DE LES OBRES DE LA RIERA BUSCARONS 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d’octubre de 2004, ha 
acordar incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant concurs, 
per a l’execució de les obres urbanització de la riera Buscarons de Canet de Mar i 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la 
contractació de les obres, essent el tipus de licitació de 539.595,47 €, IVA inclòs, de 
conformitat amb el projecte aprovat a l’efecte. 

 
Atès que és necessari designar la direcció facultativa així com la coordinació de la 
seguretat i salut en l’execució de les esmentades obres. 

 
Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació mitjançant 
procediment negociat de la direcció facultativa de les obres d’urbanització de la riera 
Buscarons de Canet de Mar, redactat pel secretari municipal, així com el seu informe, 
que es transcriu a continuació: 
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“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, 
en relació en relació amb la proposta d’acord d’iniciació d’expedient de contractació per a la 
direcció facultativa de les obres d’urbanització de la riera Buscarons, emet el següent: 

 
INFORME 

 
Primer.- L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix l’article 21.1.ñ de 
la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, al tractar- 
se d’un contracte l’import del qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni 
els 6.000.000 €, ni es tracta tampoc d’una contractació plurianyal que superi els anteriors 
imports. Si bé, res impedeix que l’alcalde delegui aquesta competència en la Junta de 
Govern Local. 

 
Segon.- Quant al procediment i la forma de contractació, és utilitzable en el present cas el 
negociat sense publicitat per raó de la quantia en els termes de l’article 210 LCAP, al tractar- 
se d’una obra l’import de la qual és inferior a 30.050,61 euros. 

 
Tercer.-. El Plec de clàusules administratives particulars examinat s'adequa a la normativa 
vigent en matèria de contractació local. 

 
Quart.- De conformitat amb l’informe emès per l’interventor de la Corporació, existeix 
consignació pressupostària suficient en la partida núm. 90.511.61021 del vigent pressupost 
ordinari. 

 
Conclusió 

 
Han quedat degudament justificades la motivació i l'adequació a la normativa que permet la 
contractació pel procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia, i es pot seguir la 
tramitació de l'expedient de contractació i la licitació.” 

 
Vist l’informe favorable d’intervenció i tenint en compte allò que es disposa al Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, així com el Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i la resta de disposicions legals vigents, de conformitat amb 
la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 
mitjançant procediment negociat de la direcció facultativa i coordinació de la seguretat i 
salut de les obres d’urbanització de la riera Buscarons de Canet de Mar, plec de que 
transcriu a continuació: 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 

 
 
 

“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL 
CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE 
LES   OBRES   D’URBANITZACIÓ   DE   LA   RIERA   BUSCARONS,  DINS  DEL  TERME 
MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 

 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
1. L’objecte del contracte és: 

 
a)   la direcció facultativa de les obres d’urbanització de la riera Buscarons, dins del terme 

municipal de Canet de Mar, la qual comprendrà tant les funcions  que l’article 12 de la 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOF) assigna al director de 
l’obra, com les que el correlatiu article 13 assigna al director de l’execució de l’obra. 

 
b)   la  coordinació  de  seguretat  i  salut,  adaptada  a  allò  que  disposa  el  Reial  Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut a les obres de construcció. 

 
2. D’acord amb l’objecte abans esmentat, el tipus de contracte és el de consultoria i assistència 
regulat en l’article 195 i següents del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP). 

 
2. CONTINGUT DEL CONTRACTE 

 
En els termes de la clàusula precedent, l’objecte del contracte es desglossa en les funcions 
següents: 

 
B.1.- La comprovació dels amidaments de les obres i, en conseqüència, l'emissió de les 
corresponents certificacions d'obra amb una periodicitat mensual. 

 
B.2.- L 'exigència al contractista de les obres, de l'acompliment de la legislació general i de 
l’estudi de seguretat i salut. 

 
B.3.- L'organització de les visites d'obra. 

 
B.4.- La informació acurada i periòdica de l'estat de l'obra als tècnics de l’Ajuntament per 
efectuar la supervisió de l’obra. L’assistència a les reunions i actes amb veïns o els 
representants que l’Ajuntament estimi oportú. 

 
B.5.- L'emissió dels informes tècnics del control de qualitat de l'obra. 

 
B.6.- Emissió d'actes: de comprovació de replanteig, de recepció, d'informe de devolució de 
garantia definitiva i totes aquelles altres necessàries per a l'execució de les obres. 

 
B.7.- La confecció del document final d'obra, projecte "AS BUILT", que haurà de contenir la 
següent informació mínima: 

 
- Topogràfic de l'estat final de l'obra. 
- Plantes,  alçats  i  seccions  de  totes  les  instal·lacions, així  com les  característiques 

tècniques d'aquestes. 
- Detalls de totes les seccions de paviments. 
- Relació de proveïdors i materials emprats en l'execució de l'obra. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 

 
 
 

B.8.- A proposta de la direcció facultativa o, en el seu cas, d'acord amb les indicacions de 
l’Ajuntament, s’hauran de resoldre les modificacions del projecte que puguin sorgir durant el 
transcurs de l'obra. Igualment es proposaran, si s'escau, aquelles millores que es considerin 
oportunes o que poguessin abaratir l'obra sense detriment de la seva qualitat. En tots els casos 
en els que sigui precís modificar el projecte d’urbanització que serveix de base a la present 
licitació, ja sigui per modificacions simples o per preus contradictoris i, així mateix, en tots els 
supòsits en els que fos precís redactar un projecte relatiu a obres complementàries o 
accessòries a la principal, aquests instruments seran en tot cas redactats pel contractista 
adjudicatari, que assumirà, així mateix, la direcció facultativa d’aquestes obres i la coordinació 
de seguretat i salut en els més amplis termes en els que ve definit en aquest contracte el seu 
objecte. En aquests casos s'hauran de lliurar a l'Ajuntament dos (2) exemplars enquadernats 
dels  projectes  modificats  i/o  complementaris  i,  a  la  vegada,  en  suport  informàtic,  en  els 
mateixos formats que els que s’hagués formalitzat la redacció del projecte a l’origen. 

 
B.9.- Totes aquelles obligacions que són vigents legalment per aquest tipus d'actuacions i les 
que deriven específicament dels Plecs de clàusules facultatives i econòmicoadministratives del 
contracte d'obres. 

 
B.10.- Juntament amb el certificat final d’obra, les actes de recepció i el projecte “AS BUILT”, es 
lliurarà un pla de manteniment valorat en el que s’indiqui per a cada element i servei, el tipus de 
manteniment, la periodicitat, la qualificació tècnica, i  així mateix el cost estimat de revisió i 
manteniment periòdic de les xarxes i instal·lacions. 

 
B.11.- Presentació dels documents de final d’obra. 
L’Adjudicatari presentarà la documentació acreditativa del final d’obra en un termini no superior 
als 2 mesos des de l’acta de la recepció de l’obra. 

 
3. ALTRES OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI 

 
1.- El contractista quedarà obligat a: 

 
a)  desenvolupar els treballs d'acord amb el present plec i el Plec de clàusules administratives 

generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 
 

b) pagar els anuncis, impostos, drets i taxes, compensacions i demés gravàmens o despeses 
que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes 
assenyalin, i qualsevol altra despesa que es produís per la realització del contracte. 

 
4. SISTEMA DE PENALITZACIONS. 

 
En cas d’incompliment per causa imputable al contractista, l’Ajuntament podrà procedir a la 
resolució del contracte o a l’aplicació de penalitzacions de conformitat amb el que disposa 
l’article 95 LCAP, quan aquest incompliment comporti demora respecte del compliment del 
termini total. 

 
Aquestes quantitats seran descomptades automàticament de la 1a factura o certificació que 
presenti. 

 
5. NORMATIVA APLICABLE I FURS. 

 
La licitació i execució del contracte es regirà, a més de per la normativa general aplicable i pel 
present plec de clàusules administratives particulars, pel plec de clàusules administratives 
generals d’aplicació als contractes de consultoria i assistència, aprovat per aquest Ajuntament. 
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Seran d’aplicació al contracte, amb exclusió de tota altra, les normes relatives al procediment 
administratiu i de la jurisdicció contenciosa administrativa, sotmetent-se les parts als tribunal del 
domicili de l’Ajuntament de Canet de Mar que fossin competents per conèixer de les qüestions 
que es suscitessin. 

 
El domicili de l’adjudicatari, amb vista a efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació a 
la present contractació serà el que figuri en la proposició econòmica de la corresponent plica, 
tret de manifestació en contra per part del contractista formalitzada per escrit. 

 
6. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: LLOC I 
TERMINI. 

 
L’adjudicació del contracte es durà a terme pel procediment negociat. 

 
Durant el termini indicat en la carta d’invitació, els licitadors podran presentar els seus 
pressupostos al Registre general de l'Ajuntament de Canet de Mar, de les 9 a 14 hores. Una 
vegada presentada una proposta no es podrà retirar. 

 
7. FINANÇAMENT I PAGAMENT DEL CONTRACTE 

 
L'objecte del contracte es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària  90.511.61021 
corresponent del pressupost general. El pagament del preu del contracte s'efectuarà prèvia 
presentació de les corresponents factures i aprovació per l’òrgan competent, les quals es 
periodificaran  en  proporció  als  imports  de  les  certificacions  mensuals  d’obra  executada, 
respecte del total d’obra adjudicada. 

 
En tot cas s’estarà a allò que determina l’article 57 del Plec de clàusules administratives 
generals aplicables als contractes de consultoria i assistència. 

 
8. DURADA DEL CONTRACTE 

 
La durada del contracte es defineix en relació a la data de la formalització del contracte, essent 
el termini el mateix de la durada estimada de les obres, (6 mesos) o el que resulti de 
l’adjudicació de les obres, tot afegint el termini de 2 mesos a continuació de l’acta de recepció 
provisional, en el qual haurà de presentar la documentació de final d’obra detallada en la 
clàusula 2a, punt B. 10 i B. 11. 

 
9. GARANTIA 

 
1. Un cop notificada l'adjudicació del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a constituir, en el 
termini de quinze (15) dies naturals una fiança definitiva del 4 per 100 (quatre per cent), de 
l'import d'adjudicació. La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a 
l'art. 36 de la LCAP, amb els requisits establerts a l'art. 55 i següents del RCAP o mitjançant la 
garantia global amb els requisits establerts a l'art. 36.2 del LCAP. De no complir-se aquest 
requisit per causes imputables a l’adjudicatari, es declararà resolt el contracte. 

 
2. La garantia definitiva respondrà dels conceptes previstos a l'article 43 LCAP. 

 
3. La devolució i la cancel·lació de les garanties s'efectuarà de conformitat amb el que disposa 
l'article 47 del LCAP i 65.2 del RCAP. 
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10. BASE O TIPUS DE LICITACIÓ 
 

El tipus o preu base de la contractació és de 25.679,48 € IVA inclòs, i les ofertes que presentin 
els licitadors no superaran l'esmentada quantitat. 

 
En  aquest  preu  estan  compresos  tots  els  treballs  continguts  en  els  presents  plecs.  El 
contractista no tindrà dret a la revisió de preus, en cap cas, donada la durada de l’objecte del 
contracte. 

 
En  el  supòsit  que,  com  a  conseqüència  de  les  vicissituds  que  pogués  seguir  l’obra 
d’urbanització a què es circumscriu el present contracte, fos necessari modificar el projecte 
d’obres i executar un volum d’obra superior o diferent a la inicialment prevista, o bé redactar un 
projecte d’obres complementàries o accessòries a la principal, totes aquestes funcions, ultra 
formar també part de l’objecte del contracte, en els termes de la clàusula segona apartat B.8, 
s’entendran també incloses, quant al seu  preu, en el tipus de licitació ofertat per qui resultés 
adjudicatari de la present consultoria, no donant lloc a un increment del preu del contracte en 
cap cas. 

 
11. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: FORMALITATS I DOCUMENTACIÓ 

 
La documentació a presentar serà: 

 
SOBRE NÚM. 1: Portarà la menció "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA per al concurs obert 
del contracte de consultoria i assistència per a la direcció de les obres d’urbanització de la riera 
Buscarons”, amb la signatura del licitador o persona que el representi, i haurà de contenir la 
següent documentació: 

 
a) Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar de les empreses, en el cas de 
persones jurídiques, s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu 
cas, inscrites degudament en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d'acord a 
la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, la capacitat d'obrar s’acreditarà 
mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el qual constin 
les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
Registre oficial. 

 
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'estats membres de la Comunitat 
Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà mitjançant la 
inscripció en els Registres o presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex I del 
RGLCAP, en funció dels diferents contractes. 

 
La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior 
s'acreditarà mitjançant informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina 
Consular d'Espanya de l’estat del domicili social de l'empresa. En l’informe s’hi farà constar 
que l’empresa en qüestió figura inscrita en el Registre local professional, comercial o 
anàleg o, en el seu defecte, que actua normalment en el tràfic econòmic local en l'àmbit de 
les activitats a les que s’estén l'objecte del contracte. En aquests supòsit, a més, s’haurà 
d'adjuntar l'informe de reciprocitat a que es refereix l'art. 23.1 del TRLCAP. 

 
Si l’empresari és una persona física haurà de presentar el Document Nacional d’identitat i, 
en el seu cas, l'escriptura d'apoderament degudament legalitzada, o les seves fotocòpies 
degudament autenticades. 
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b) Capacitat per a contractar.- Declaració responsable del licitador de no incórrer en cap de les 
prohibicions per contractar conforme als articles 15 a 20 del TRLCAP. Aquesta declaració 
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les 
obligacions tributaries i de les quotes a la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents. La prova d'aquesta circumstància es podrà fer per qualsevol dels mitjans assenyalats a 
l'art. 21.5 del TRLCAP. En el cas de resultar adjudicataris, els licitadors hauran d'acreditar les 
circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per l’òrgan competent, i a 
aquest efecte es concedirà un termini de 5 dies hàbils. 

 
c) Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri hauran de presentar un 
apoderament. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit al Registre 
Mercantil llevat que, de conformitat amb l'art. 94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil, es 
tracti d'un poder per acte concret. 

 
d) Solvència.- Aquella que acrediti la solvència econòmica i financera de l'empresari, per un o 
varis dels mitjans previstos per l'article 16.1 LCAP i que es ressenyen tot seguit o, quan per 
raons justificades resultés impossible dita acreditació, per qualsevol altra documentació que es 
consideri suficient per l'Administració: 

 
a) Informe d'institucions financeres o, en el seu cas, justificant de l'existència d'una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

 
b) Tractant-se de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o extracte de les 
mateixes, en el supòsit que la publicació d’aquestes sigui obligatòria en els Estats on 
aquelles es trobin establertes. 

 
c) Declaració relativa a la xifra de negocis global i dels serveis o treballs realitzats per 
l'empresa en el curs dels tres darrers exercicis. 

 
Aquella que acrediti la solvència tècnica de l'empresari, que s’haurà de justificar, en tot cas, 
amb l’aportació de les titulacions acadèmiques i professionals  del personal responsable de 
l’execució del contracte, que haurà de ser, com a mínim, la prevista en els articles 12 i 13 
de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. Així mateix, la solvència 
professional s’acreditarà amb qualsevol altre dels mitjans previstos per l'article 19 LCAP i 
que són els següents: 

 
a) Una relació dels serveis de consultoria efectuats en el curs dels últims tres anys que 
inclogui import, dates i beneficiaris públics o privats dels mateixos. 

 
b) Una descripció de l’equip tècnic i unitats tècniques participants en el contracte, estiguin o 
no integrats directament en l’empresa del contractista, especialment dels responsables del 
control de qualitat. 

 
c) Una declaració que indiqui el promig anual de personal, amb menció, en el seu cas, del 
grau d’estabilitat en la tasca i la plantilla del personal directiu durant els últims tres anys. 

 
d) Una declaració del material, instal·lacions i equip tècnic de què disposi l’empresari per a 
la realització del contracte. 

 
e) Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de renúncia del 
fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols 
en qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecte es podessin 
produir per raó del contracte. 
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Els documents   podran presentar-se originals o mitjançant còpies que tinguin caràcter 
d’autèntiques, d'acord a la legislació vigent. 

 
SOBRE NÚM. 2.- El qual portarà la menció "PROPOSICIÓ ECONÒMICA per al concurs obert 
del contracte de consultoria i assistència per a la direcció facultativa de les obres d’urbanització 
de la riera Buscarons”, amb la signatura del licitador o persona que el representi , que contindrà 
l'oferta econòmica, de conformitat amb el següent model: 

 
"En/Na     domiciliat  a     carrer    , 
núm.                      , amb DNI núm.                                major d'edat, en nom propi (o en 
representació de l'empresa                                      amb domicili a                                      
carrer                                  núm.                ), que una vegada assabentat de les condicions 
exigides per optar a l'adjudicació del contracte de consultoria i assistència per a la direcció 
facultativa de les obres d’urbanització de la riera Buscarons, dins del terme municipal de 
Canet de Mar, es compromet a realitzar-lo amb subjecció al Plec de clàusules admi- 
nistratives particulars i generals, per la següent quantitat total de                     euros (en 
lletres i xifres), IVA inclòs. 

 
Lloc, data i signatura del licitador". 

 
SOBRE NÚM. 3.- Portarà la menció "REFERÈNCIES TÈCNIQUES corresponents al contracte 
de consultoria i assistència per a la direcció facultativa de les obres d’urbanització de la riera 
Buscarons, dins del terme municipal de Canet de Mar", que contindrà: 

 
1.- Memòria escrita en la que s'expliquin els aspectes conceptuals i l'estructura metodològica 
que definiran el desenvolupament de la direcció d'obra, així com una proposta d'etapes i 
terminis. 

 
2.- La descripció dels mitjans tècnics i humans de què es disposa, amb especificació dels 
mitjans  informàtics.  Previsió  de  dedicacions  dels  responsables  de  l'obra  durant  la  seva 
execució. 

 
3.- Memòria detallada del pla de seguiment i execució de les obres, així com dels treballs per a 
l'establiment dels documents finals de l'obra, amb indicació dels controls i dedicació dels 
tècnics que intervinguin. 

 
4.- Totes les dades i referències que el licitador cregui convenient d'aportar, per tal de permetre 
una més completa valoració de la seva proposta. 

 
12. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 
1. El present contracte té naturalesa administrativa, per la qual cosa l'Ajuntament de Canet de 
Mar detenta, entre d’altres, la prerrogativa d'interpretar-lo, modificar-lo i, àdhuc, de suspendre la 
seva execució per causa d'utilitat pública. En aquest cas indemnitzarà, si s'escau, l'empresa 
pels danys i perjudicis ocasionats en els termes establerts en la legislació vigent. 

 
2. Si el contractista incomplís allò estipulat, l'Ajuntament de Canet de Mar, ultra el dret de 
rescindir el contracte, podrà exigir les responsabilitats corresponents incautant-se la fiança, 
sens perjudici de l'obligació d'indemnitzar en la que hagués incorregut el contractista. 
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3. Ultra les previstes als articles 111 i 214 LCAP, són causes de resolució del present contracte 
incórrer el contractista, durant la seva execució, en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l'Administració de les estipulades a l'article 20 i concordants LCAP. 

 
13. SUBSANACIÓ D’ERRORS I CORRECCIÓ DE DEFICIÈNCIES. 

 
L’exigència de subsanació pel contractista dels defectes, insuficiències tècniques, errors 
materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que li siguin imputables 
en els termes de l’article 217 LCAP, podran fer-se efectives durant el procés d’execució de les 
obres. 

 
SEGON.- L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen de 
l’anterior acord s’efectuarà amb càrrec a la partida núm. 90.511.61021 del vigent 
pressupost ordinari per a l’any 2004. 

 
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de qualsevol document 
necessari per a la materialització dels anteriors acords. 

 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses de data 27 d’octubre de 2004, per import de 74.188,97 
EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2004, que fou aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 166 i concordants de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 27 d’octubre de 2004, per import de 
74.188,97 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2004. 

 
5.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
9808 a 10001 de la relació núm. 34/04 del pressupost ordinari, segons la relació 
adjunta. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 

 
 
 

Atès que l’import de la relació es de 53.600,10 €, a l’empara del que disposa l’article 
18 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2004, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 34/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 53.600,10 €. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
6.- CONVENI COMERCIAL AMB COMIT PREMSA BCN SL 

 
Atès que l’empresa editora del diari El Punt, ha ofert la possibilitat a l’Ajuntament de 
Canet de Mar d’utilitzar els suports periodístics que comercialitza Comit Premsa BCN, 
com a plataforma publicitària de les activitats que organitza i de les campanyes 
promocionals a la població. 

 
Atès que Comit Premsa BCN està interessada a donar als seus lectors informació 
periòdica i continuada de l’activitat de la vila de Canet de Mar i a donar suport als seus 
esforços de promoció. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la signatura d’un Conveni Comercial amb l’empresa Comit Premsa 
BCN,  que  doni  dret  a  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  a  utilitzar  els  productes 
periodístics comercialitzats per aquesta empresa com a suport per a les seves 
campanyes de publicitat entre l’1 de juliol de 2004 i el 30 de juny de 2005. 

 
SEGON.-  Aprovar la despesa per a les insercions publicitàries en el diari El Punt per 
un total de 2.285,2 euros corresponents a la partida 22602  del vigent pressupost 
municipal i autoritzar la despesa de 1.407,08 euros que s’inclouran al pressupost de 
l’any 2005. 

 
7.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL COMITÈ DE SELECCIÓ DE LA 3a EDICIÓ DEL 
PREMI RAIMON BONAL SEGONS EL QUAL S’ATORGA UN PREMI DE 600 € I UN 
ACCÈSSIT DE 300 € 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 
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8.- PRECS I PREGUNTES 
 

Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21.30 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel.lí Pons Duat Joaquim Mas Rius 


