
 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

DECRET 
 
 
El Regidor de Serveis Municipals i l’Oficial Encarregat de la Brigada assenyalen 
la necessitat de realitzar la contractació del subministrament d’un camió per la 
Brigada Municipal, per tal de donar un millor servei als ciutadans i abaratir 
costos per l’Ajuntament. 

 
L’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és aquesta Alcaldia 
perquè l’import del contracte ascendeix 30.172,41 euros i 4.827,59  euros d’IVA 
i per tant, no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest 
Ajuntament ni la quantia de sis milions d’euros i es pot adjudicar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, per raó de la quantia.  
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 94 i la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 

 
RESOLC 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, del subministrament d’un camió per la Brigada Municipal. 

 
SEGON. Autoritzar, en 35.000 euros (IVA inclòs) la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació del subministrament d’un camió per la 
Brigada, mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb càrrec a la 
partida 2010/01/155/624.07 “Adquisició camió per la Brigadade l’estat de 
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010. 

 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 
regir el contracte de subministrament d’un camió per la Brigada Municipal, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, que es transcriuen com 
annex. 

 
QUART. Sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses, per l’òrgan de 
contractació, sempre que això sigui possible. 
 
Sant Vicenç de Montalt, 23 de febrer de 2010 
 
L’alcalde       Davant meu, 
       El secretari interventor, 
 

 

 

 



 

ANNEX 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

 
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació  

 
L’objecte del contracte és el subministrament d’un camió amb 130CV de cabina 
abatible amb bolquet hidràulic de 4.000 kg, alces d’alumini, grua que garanteixi 
l’elevació de 950 kg a peu de camió i 300 kg a punta de grua, enganxall amb 
bola i certificats acreditatius d’ITV de les modificacions esmentades. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de 
subministrament, d’acord amb allò que estableix l’article 9 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  

 
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudica ció  

 
La forma d’adjudicació del contracte de subministrament del camió descrit a la 
clàusula primera serà el procediment negociat sense publicitat, en què 
l’adjudicació recaurà en el candidat justificadament elegit per l’òrgan de 
contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar 
les condicions del contracte amb un o diversos 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 capacitats 1 per a la realització de l’objecte del contracte, sempre 
que això sigui possible. 

 
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 
qual es podrà accedir segons les especificacions que es regulen en la pàgina 
web següent: www.svmontalt.cat. 

 
CLÀUSULA QUARTA. Preu del Contracte  

 
El preu del present contracte ascendeix a la quantia màxima de 35.000 euros; 
                                                                    

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. 



 

El preu cert anterior es desglossa en un valor estimat de  30.172,41 euros i en 
l’Impost sobre el Valor Afegit del 16% que ascendeix a 4.827,59 euros. 

 
El preu s’abonarà amb càrrec a la partida 2010/01/155/624.07 “Adquisició 
camió per a la Brigada” del vigent Pressupost Municipal; tot existint crèdit 
suficient fins a l’import aprovat per l’Ajuntament, i acreditada la plena 
disponibilitat de les aportacions següents que permeten finançar el contracte.  

 
Excepcionalment, en els procediments negociats poden celebrar-se contractes 
amb preus provisionals quan, després de la tramitació d’aquest procediment, es 
posi de manifest que l’execució del contracte s’ha de començar abans de que la 
determinació del preu sigui possible per la complexitat de les prestacions o la 
necessitat d’utilitzar una tècnica nova, o que no existeix informació sobre els 
costos de prestacions anàlogues i sobre els elements tècnics o comptables que 
permetin negociar amb precisió un preu cert tot detallant-se els extrems 
establerts en l’article 75.5 paràgraf segon de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic. 

 
CLÀUSULA CINQUE NA. Durada del Contracte  

 
El contracte finalitzarà amb la signatura de l’acta de recepció dels béns 
subministrats. 

 
 

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’Aptitud per Contr actar  
 
Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estar incurs en prohibicions 
de contractar, i acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica. 

 
1. La capacitat d’obrar  dels empresaris s’acreditarà: 
 
a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques , 

mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte 
fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 
degudament inscrits, si s’escau, en el Registre públic que correspongui, segons 
el tipus de persona jurídica de què es tracti.  

 
b) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin 

nacionals d’Estats membres de la Unió Europea , per la seva inscripció en el 
registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts, o 
mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes 
que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries 
d’aplicació.  

 



 

c) Els altres empresaris estrangers , amb informe de la Missió 
Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina 
Consular en l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.  

 
2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de 

les prohibicions de contractar  de l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, podrà realitzar-se: 
 

a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els 
casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, 
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una 
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.  
 

b) Quan es tracti d’empreses d’Estats  membres de la Unió Europea  i 
aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, podrà 
també substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una 
autoritat judicial.  

 
3. La solvència de l’empresari:  
 
3.1 La solvència econòmica i financera  de l’empresari podrà acreditar-

se per un o diversos dels mitjans següents: 
 
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant 

de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  
 
 

b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el 
Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els 
comptes en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu 
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.  

 
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el 

volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, 
referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de 
creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de 
les referències d’aquest volum de negocis. 
 

3.2. En els contractes de subministrament, la solvència tècnica  dels 
empresaris s’acreditarà per un o diversos dels mitjans següents: 

 
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres 

últims anys; aquests subministraments han d’indicar l’import, les dates i el 
destinatari públic o privat. Els subministraments efectuats s’acreditaran 
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 
sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador 



 

privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari.  

 
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en 

l’empresa, dels quals es disposa per a l’execució del contracte, especialment 
els encarregats de control de qualitat.  

 
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades 

per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.  
 
d) Control efectuat per l’entitat del sector públic contractat o, en nom 

d’aquest, per un organisme oficial competent de l’Estat en què estigui establert 
l’empresari, sempre que hi hagi acord de l’esmentat organisme, quan els 
productes a subministrar siguin complexos o quan, excepcionalment, hagin de 
respondre a una finalitat particular. Aquest control ha de versar sobre la 
capacitat de producció de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans 
d’estudi i recerca de què disposi i sobre les mesures de control utilitzades per 
controlar la qualitat.  

 
e) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, 

l’autenticitat de les quals es pugui certificar a petició de l’entitat del sector públic 
contractant.  

 
f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del 

control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de 
productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades 
especificacions o  normes. 

 
En els contractes de subministrament que requereixin obres de 

col·locació o instal·lació, la prestació de serveis o l’execució d’obres, la 
capacitat dels operadors econòmics per prestar aquests serveis o executar 
aquesta instal·lació o les obres es podrà avaluar tenint en compte especialment 
els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat. 
 

CLÀUSULA SETENA. Presentació d’Ofertes i Documentac ió 
Administrativa 

 
Les ofertes es presentaran a les Oficines Municipals de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt, situades al C/ Sant Antoni 13, en horari d’atenció al 
públic. 

Les ofertes es podran presentar, per correu, per telefax, o per mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels indrets 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 ha 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 número de l’expedient, títol complet de l’objecte del 
contracte i nom del candidat.  

 
L’acreditació de la recepció de l’esmentat tèlex, fax o telegrama 

s’efectuarà mitjançant diligència estesa 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 ha 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. 
 

La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per 
l’empresari de les clàusules del present Plec. 

 
 
 

CLÀUSULA VUITENA. Aspectes Objecte d e Negociació amb 
l’Empresa  

 
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta 

econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes de negociació. 
 
— Preu  
— Qualitat  
— Termini de lliurament  
— Costos d’instal·lació 
— Característiques mediambientals  
— Rendibilitat 
— Valor tècnic  
— Característiques estètiques o funcionals  
— Disponibilitat i cost dels recanvis  
— Costos de Manteniment 
— Assistència tècnica  
— Servei Postvenda 
— Altres millores addicionals  
 
CLÀUSULA NOVENA. Prerrogat ives 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 
prerrogatives següents: 

 
a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 
 
CLÀUSULA DESENA Adjudicació Provisional  
 
En els procediments negociats l’adjudicació provisional concretarà i 

fixarà els termes definitius del contracte. 
 
L’òrgan de contractació requerirà els informes que estimi pertinents i 

posteriorment, realitzarà la corresponent d’adjudicació que caldrà publicar en el 
Perfil de Contractant. 

 
. 
 
CLÀUSULA ONZENA. Garantia De finitiva  
 

D’acord amb l’article 83.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, no 
s’exigirà la constitució de garantia definitiva del contracte ateses les 
característiques del present contracte. 

 
 
CLÀUSULA DOTZENA. Adjudicació Definitiva  
 
L’òrgan de contractació previs els informes tècnics que consideri 

convenients, valorarà les diferents ofertes en conjunt i prèvia negociació dels 
aspectes econòmics i tècnics, si s’escau, adjudicarà el contracte motivadament. 

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

en què es publiqui la resolució d' adjudicació provisional en un diari oficial o en 
el perfil del contractant, l' empresari proposat com adjudicatari que no hagués 
presentat aquests documents conjuntament amb la 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 qualsevol altres documents 
acreditatius de la seva aptitud per a contractar o de la efectiva disposició dels 
medis que s' hagués 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 garantía que, en el seu cas, sigui procedent. 



 

Els corresponents certificats podran ser expedits per medis electrònics, 
informàtics o telemàtics, llevat que s' estableixi un altre cosa en aquests plecs. 

 
Realitzada l’adjudicació del contracte, es procedirà a la devolució de la 

garantia provisional prestada pels candidats, excepte la corresponent a 
l’adjudicatari, que es retindrà fins a la constitució de la garantia definitiva. 

 
CLÀUSULA TRETZENA. Formalització del Contracte  

 
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins 

dels deu dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de 
l’adjudicació definitiva; aquest document constituirà títol suficient per accedir a 
qualsevol registre públic.  

 
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, 

i seran a càrrec seu les despeses corresponents. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, no pugui 

formalitzar el contracte dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la 
resolució del contracte, així com la retenció de la garantia provisional 
constituïda 

 
CLÀUSULA CATORZENA. Drets i Obligacions de l’Adjudi catari  

 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present 

contracte, són obligacions específiques del contractista les següents: 
 

— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients per a això (article 53.2 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic). 

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en 
l’article 210 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
per als supòsits de subcontractació. 

— L’Administració té la facultat d’inspeccionar i de ser informada del 
procés de fabricació o elaboració del producte que s’ha de lliurar com a 
conseqüència del contracte, i pot ordenar o realitzar per si mateixa anàlisis, 
assajos i proves dels materials que s’hagin de fer servir, establir sistemes de 
control de qualitat i dictar les disposicions que consideri oportunes per a 
l’estricte compliment del que s’hagi acordat.  

— L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, 
avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a 
l’Administració, llevat que aquesta hagi incorregut en mora al rebre’ls. 

— Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista, les 
despeses i impostos de la formalització del contracte, així com qualssevol altres 
que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia 
que aquestes assenyalin. 



 

 
CLÀUSULA QUINZENA. Revisió de Preus  
 
No s’admet la revisió de preus.  

 
 
CLÀUSULA SETZENA. Termini de Garantia  

 
S’estableix un termini de garantia mínim de dos anys tant de peces com 

de mà d'obra, a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la 
prestació contractada, millorable a l’alça. Si durant aquest s’acredita l’existència 
de vicis o defectes en el subministrament, l’Administració tindrà dret a reclamar 
la reposició dels que resultin inadequats o la reparació d’aquests si fos 
suficient. 

Expirat aquest termini, es podrà procedir al retorn de la garantia 
dipositada. 

 
Si l’Administració estima, durant el termini de garantia, que els béns no 

són aptes per a la finalitat pretesa com a conseqüència dels vicis o defectes  
observats i imputables a l’empresari, i existeix la presumpció de que la 
reposició o reparació d’aquests béns no seran suficients per aconseguir aquell 
fi, podrà, abans d’expirar el termini, rebutjar els béns deixant-los a càrrec del 
contractista i exempta de l’obligació de pagament o amb dret, si s’escau, a la 
recuperació del preu satisfet. 

 
Finalitzat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat 

alguna de les esmenes o la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, 
el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns 
subministrats. 

 
CLÀUSULA DISSETENA. Execució del Contracte  

 
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total 

fixat per a la realització d’aquest, així com dels terminis parcials assenyalats 
per a la seva execució successiva.  

 
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per 

part de l’Administració.  
 

CLÀUSULA DIVUITENA. Modificació del Contracte  
 

Quan, com a conseqüència de les modificacions del contracte de 
subministrament acordades d’acord amb allò que estableix l’article 202 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es produeixi 
augment, reducció o supressió de les unitats de béns que integren el 



 

subministrament o la substitució d’uns béns per uns altres, sempre que aquests 
estiguin compresos en el contracte, aquestes modificacions seran obligatòries 
per al contractista, sense que tingui cap dret en cas de supressió o reducció 
d’unitats o classes de béns a reclamar indemnització per aquestes causes, 
sempre que no es trobin en els casos previstos en l’article 275.c). 

 
CLÀUSULA DINOVENA. Penalitats per Incompliment  
 
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi 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 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, 
d’acord amb l’article 196.4 de la LCSP. 

 
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 

5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l o 
acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.  

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

a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que serà 
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no 
puguin deduir-se de les esmentades certificacions. 

 
CLÀUSULA VINTENA. 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 275 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 excedeixi l’import de la garantia. 

 
CLÀUSULA VINT -I-UNENA. Règim Jurídic del Contracte  

 
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, 

adjudicació, efectes i extinció es regirà per allò que estableixi aquest Plec, i en 
tot el que aquest no preveu, serà d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic i les seves disposicions de desenvolupament; 
supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, i en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 

 
L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per 



 

resoldre les controvèrsies que se suscitin entre les parts en el present contracte 
de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 


