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PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A 
L’ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL 
CONTRACTE D’OBRES ANOMENAT PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS 
DEL MUNICIPI 
 
Procediment negociat sense publicitat 
 
1. Objecte del contracte 
 
El contracte tindrà com a objecte l’execució de l’obra anomenada Pavimentació de 
diversos carrers del Municipi, inclosa en el Projecte aprovat per Decret de l’Alcaldia 
número 243, de data 16 d’abril de 2013, que inclou la pavimentació de la Riera de 
Torrentbò, el carrer Romaní, el carrer Maregassa i el Passeig dels Pins. 
 
2. Pressupost base de licitació 
 
a) El pressupost base de licitació té un import de: 64.067,41 euros, IVA NO INCLÒS. 

 
b) L’import de l’IVA al 21% ascendeix a: 13.454,16 euros.  

 
 
3. Anualitats en què es distribueix  
 
El pagament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s’abonarà 
amb càrrec al Pressupost de 2013. 
 
 
4. Aplicació pressupostària 
 
El projecte es finança amb càrrec a la partida  2013/01/155/600.03 “Pavimentació 
diversos carrers del municipi XGL”.  

 
5. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual  
 
Sense perjudici del que es disposa amb caràcter general per als contractes de les 
corporacions locals, el contracte es regirà per les normes següents:  
 
  
− Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
− Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en el que no s’oposi a la Llei 
30/2007.  
 
A més d’aquest plec, tindran caràcter contractual els documents següents:  
 
− El plec de prescripcions tècniques.  



 

 
− Els plànols.  
 
− La memòria del projecte en el contingut que es determina en l’article 128 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
 
− El programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació.  
 
− Els quadres de preus.  
 
− El document en què es formalitza el contracte.  
 
 
6. Termini d’execució  
 
El termini màxim d’execució del contracte serà de dues setmanes des de la signatura 
de l’acta de replanteig de l’obra. 
 
7. Procediment d’adjudicació  
 
El contracte s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat perquè està inclòs 
en el supòsit previst en els articles 171 d) i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic perquè seu pressupost base de licitació, exclòs l’impost sobre el valor afegit 
(IVA), no supera el límit dels 200.000,00 €.  
 
8. Garanties exigibles  
 
− Definitiva. El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una 
garantia del 5% de l’import de l’adjudicació del contracte, sense incloure l’IVA, d’acord 
amb els articles 95 i 96 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
9. Presentació d’ofertes  
 
La documentació per a la licitació es presentarà en sobres tancats, identificats, a 
l’exterior, amb indicació de la licitació a què concorrin i signats pel licitador o la 
persona que el representi i indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa. A 
l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat 
numèricament.  
 
Els sobres es presentaran a les dependències o oficines designades en l’anunci del 
contracte. Al presentador se li donarà, com a acreditació, un rebut en el qual constarà 
el nom del licitador, la denominació de l’objecte del contracte i el dia i l’hora de la 
presentació.  
 
De la mateixa manera, les ofertes es podran presentar per correu. En aquest cas, 
l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus 
i, el mateix dia, anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant 
tèlex, fax o telegrama.  
 



 

Sense la concurrència d’ambdós requisits, la documentació no serà admesa si l’òrgan 
de contractació la rep després de la data i hora de finalització del termini assenyalat en 
la invitació.  
 
Tanmateix, transcorreguts deu dies després de la data indicada sense que s’hagi rebut 
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
 
10. Forma en què s’han de presentar les ofertes  
 

Les ofertes es presentaran en tres sobres numerats correlativament.  
 
A. SOBRE NÚMERO 1. Contindrà, de conformitat amb el que disposa l’article 72 
del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, la documentació següent, 
que haurà de reunir els requisits d’autenticitat previstos en les lleis.  
 
1. Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Els empresaris 
individuals, còpia autèntica del DNI; els empresaris persones jurídiques, 
l’escriptura o els documents en els quals consti la constitució de l’entitat i els 
estatuts pels quals es regeix, degudament inscrits en el Registre Mercantil o en el 
que correspongui.  
 
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats 
membres de la Unió Europea s’acreditarà per la seva inscripció en el registre 
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan 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.  
 
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de 
l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual estigui el domicili de l’empresa.  
 
2. Documents acreditatius de la representació. Quan la proposició no estigui 
signada pels licitadors, s’haurà d’incloure el poder atorgat a favor de la persona o 
persones que subscriguin la proposició juntament amb una còpia autèntica del 
document nacional d’identitat de l’apoderat o els apoderats.  
 
3. Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses 
(UTE). En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió 
temporal, hauran d’aportar, a més a més, un document, que podrà ser privat, en el 
qual, per al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest 
document haurà d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses i 
s’hi expressarà la persona que designen com a representant de la UTE davant 
l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la participació 
que correspon a cadascun d’ells en la UTE.  
 
4. Documents acreditatius de la classificació. Quan sigui exigible la 
classificació del contractista, s’inclourà el certificat que acrediti que l’empresa 
licitadora està classificada en els termes exigits en aquest plec.  
 



 

Les empreses que estiguin pendents d’obtenir la classificació hauran d’aportar el 
document acreditatiu d’haver presentat la corresponent sol·licitud per a això, i 
hauran de justificar que han obtingut la classificació exigida en el termini previst 
per a l’esmena de defectes o omissions en la documentació.  
 
La falta o insuficiència de la classificació no es podrà suplir mitjançant la integració 
de la solvència amb mitjans externs.  
 
Les empreses comunitàries, no espanyoles, podran acreditar la classificació 
mitjançant els certificats de classificació o documents similars que acreditin la 
seva inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar establertes 
pels Estats membres de la Unió Europea o mitjançant certificació emesa per 
organismes que responguin a les normes europees de certificació expedides de 
conformitat amb la legislació de l’Estat membre en què estigui establert 
l’empresari. Aquests documents hauran d’indicar les referències que han permès 
la inscripció de l’empresari en la llista o l’expedició de la certificació, així com la 
classificació obtinguda.  
 
5. Document acreditatiu de no incórrer en prohibicions de contractar, que ha 
d’incloure la manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense 
perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans 
de l’adjudicació definitiva, per l’empresari a favor del qual es vagi a efectuar 
aquesta.  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, es pot autoritzar l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt perquè pugui obtenir directament, davant les administracions competents, 
els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social de l’empresa licitadora. 
 
6. Acreditació de la solvència quan no sigui procedent exigir la classificació. 
La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional de 
l’empresari s’hauran d’acreditar, a criteri de l’òrgan de contractació, tenint en 
compte l’objecte del contracte, del seu import i de les seves característiques per 
un o més dels mitjans següents:  
 
 
-Solvència financera  
 
Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de l’existència 
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  
 
 
- Solvència tècnica i professional  
 
Tot i no ser exigible la classificació, per l’especialització del contracte, el Projecte 
prescriu com a necessària la següent: 
 
 Grup  G 



 

 Subgrup  4 
 Categoria  d 
 

 
7. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les 
empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a Espanya, 
hauran de presentar una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera 
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.  
  
8. Domicili. Tots els licitadors hauran d’assenyalar un domicili per a la pràctica de 
notificacions. Aquesta circumstància podrà ser complementada indicant una 
adreça de correu electrònic i un número de telèfon i fax.  
 
9. Empreses que tinguin a la seva plantilla persones amb discapacitat o en 
situació d’exclusió social. Els licitadors que pretenguin comptar per a 
l’adjudicació amb la preferència regulada en la disposició addicional quarta del 
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic hauran de presentar els 
documents que acreditin que, en el moment de presentar la seva proposició, tenen 
a la seva plantilla un nombre superior al 2% de treballadors amb discapacitat o 
que l’empresa licitadora està dedicada específicament a la promoció i inserció 
laboral de persones en situació d’exclusió social, juntament amb el compromís 
formal de contractació a què es refereix la disposició addicional quarta del Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Diputació 
de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de 
l’Estat, restaran eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la 
garantia provisional, si escaigués, i a excepció de la solvència financera, 
econòmica i professional o tècnica específica, si s’escau, si no consta en el 
Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció, la vigència 
màxima de la qual no hagi caducat; així com la declaració responsable que les 
circumstàncies reflectides a la diligència d’inscripció no han experimentat cap 
variació. 
 
 
B. SOBRE NÚMERO 2. Contindrà l’oferta econòmica en la qual s’expressarà el 
preu d’execució del contracte i hi ha de figurar com a partida independent l’import 
de l’IVA.  
 
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb el model següent: 
 
“PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa ..............,  CIF núm. .............., domiciliada a ........... 
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a les obres corresponents al “PAVIMENTACIÓ DE 



 

DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI”, es compromet a portar-la a terme amb 
subjecció al Projecte i al Plec de Clàusules Administratives Particulars i ho 
 
PROPOSA per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La 
quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).  
 
L’import de l’IVA , al .... % , és de ..........€ 
 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)” 
 

 
11. Termini de presentació de les ofertes i altres de requisits d’aquestes ofertes 
 
L’òrgan de contractació haurà d’invitar almenys tres empreses amb capacitat i 
solvència per executar el contracte perquè concorrin a la licitació. Aquestes empreses 
hauran de presentar les seves ofertes dins el termini de 10 dies hàbils.  
 
Les ofertes dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de clàusules 
administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada 
per l’empresari del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, així com 
del projecte i del plec de prescripcions tècniques, sense cap excepció o reserva.  
 
Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest caràcter 
fins al moment en què s’hagi de procedir a la seva obertura en públic.  
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta, sense perjudici de l’admissibilitat 
de variants o millores quan se’n permeti la presentació.  
 
Tampoc no podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet 
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes 
donarà lloc a la no-admissió de totes les propostes que hagi subscrit. 
 
 
12. Qüestions que poden ser objecte de negociació. Criteris per a l’adjudicació 
del contracte  
 
La negociació que s’hagi de celebrar als efectes del que disposa l’article 178 del Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic versarà sobre els aspectes indicats 
anteriorment.  

 
Una vegada fixades definitivament les ofertes dels licitadors, després de la negociació, 
l’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels criteris següents:  

 
  Oferta econòmica:      

 
a) Es calcularà el percentatge de la baixa de cada oferta respecte al preu de 
licitació i, a continuació, es calcularà la mitjana aritmètica d’aquests 
percentatges. 



 

b) Es determinarà un interval de límits inferior i superior els que s’obtinguin de 
restar i sumar 10 punts a la mitjana aritmètica anterior. 
c) Les ofertes econòmiques que restin fora de l’intèrval superior i les que 
restin fora de l’intèrval inferior, s’entendrà que contenen valors anormals o 
desproporcionats i s’actuarà d’acord amb l’article 152 del Text Refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
d) D’entre les ofertes econòmiques que no excedeixin l’intèrval superior, 
s’efectuarà proposta d’adjudicació a la que sigui la més avantatjosa per als 
interessos municipals. 
 
 

 
 
13. Confidencialitat  
 
Sense perjudici de les disposicions del Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als 
candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la 
informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial respecte als secrets 
tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. Els òrgans de contractació no 
podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.  
 
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la 
qual s’hagués donat aquest caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva 
pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un 
termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, tret que els plecs o el 
contracte estableixin un termini més llarg.  
 
 
14. Obertura de la documentació i de les ofertes  
 
a) Per a la qualificació dels documents i l’examen i la valoració de les ofertes, es 
designaran les persones que compondran la mesa de contractació de conformitat amb 
el que estableix l’article 320 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
tret que es consideri que no és necessària la seva constitució, en tant que tramitat 
l’expedient mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article 146 del Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic, s’efectuarà per la mesa de 
contractació, quan s’hagi constituït. En qualsevol altre cas es farà per l’òrgan de 
contractació, per a la qual cosa les referències a les actuacions de la mesa de 
contractació que es facin en aquest plec s’entendran referides a l’òrgan de 
contractació.  
 
b) Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, 
es comunicarà verbalment als interessats, sense perjudici que aquestes 
circumstàncies es facin públiques a través d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es 
concedirà un termini no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin 
o esmenin davant la mateixa mesa de contractació.  



 

 
De les actuacions es deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà 
d’estendre.  
 
c) Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si escau, els defectes o 
omissions de la documentació presentada, es declararan admesos a la licitació els 
licitadors que hagin acreditat el compliment dels requisits previs indicats en l’article 146 
del Text Refós de la Llei, i es farà declaració expressa dels rebutjats i de les causes 
del seu rebuig.  
 
d) Realitzades aquestes actuacions, s’obrirà la fase de negociació amb les empreses i, 
quan aquesta fase conclogui, es procedirà a l’adjudicació valorant les ofertes 
resultants de la negociació.  
 
 
15. Adjudicació del contracte  
 
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans de 
l’adjudicació, haurà de constituir la garantia definitiva, si escau, i presentar els 
documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació 
contractual i en la seva oferta i, en particular, els certificats acreditatius d’estar al 
corrent del compliment de les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
si escau, dins el termini de 10 dies hàbils comptadors des de la recepció del dit 
requeriment, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de Licitadors 
de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 
General de l’Estat o hagi autoritzat aquest Ajuntament per obtenir de forma directa la 
seva acreditació. 
 
 
 
16. Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic. 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, 
en un termini màxim de 5 dies, a comptar des del següent al se la recepció del dit 
requeriment. La formalització no es produirà després del transcurs dels 15 dies hàbils 
següents a la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
 
17. Responsable del contracte, direcció de l’obra i delegat de l’obra  
 
L’òrgan de contractació podrà designar una persona responsable del contracte de 
conformitat amb el que estableix l’article 52 del Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 



 

El director d’obra que designi l’òrgan de contractació exercirà les funcions de direcció, 
inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l’obra 
contractada. El director de les obres podrà ser ajudat pel personal que l’òrgan de 
contractació designi.  
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència 
acreditada en obres de característiques similars a les que són objecte d’aquest 
contracte.  
 
 
18. Comprovació del replantejament i programa de treballs  
 
En el termini de quinze dies naturals com a màxim, comptats a partir de la data de 
formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replantejament i estendre’s l’acta 
relativa al mateix.  
 
L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treballs perquè sigui aprovat per 
l’òrgan de contractació. Aquest programa s’haurà de presentar en un termini no 
superior a quinze dies naturals des de la formalització del contracte i desenvoluparà el 
presentat amb la seva proposició, que no podrà modificar cap de les condicions 
contractuals. A la vista d’aquest, l’òrgan de contractació resoldrà sobre la seva 
aplicació, i s’incorporarà al contracte.  
 
 
19. Pla de seguretat i salut en el treball  
 
En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació definitiva, el 
contractista presentarà el Pla de seguretat i salut en el treball a l’òrgan de contractació, 
que serà informat en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball 
serà d’un mes des de la signatura del contracte. Si, perquè el contractista incompleix 
els terminis indicats en el paràgraf anterior, no fos possible començar les obres en 
rebre autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació de termini per 
aquest motiu.  
 
20. Revisió de preus  
 
Per aplicació del que disposa l’article 89 del Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic, no hi haurà revisió de preus. 
  
21. Terminis  
 
L’adjudicatari estarà obligat a complir el termini total fixat per a la realització del 
contracte, així com els terminis parcials que, si escau, s’haguessin establert, que 
començaran a comptar per a l’adjudicatari a partir del dia següent a la signatura de 
l’acta de comprovació del replantejament.  
 
 



 

22. Règim de pagaments  
 
El contractista presentarà les factures a l’Ajuntament i el seu pagament es realitzarà 
dins el termini de 30 dies naturals l’any 2013 i en endavant, des de l’entrada de la 
corresponent factura al Registre General de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
prèvia conformitat de la Direcció d’Obra, sense perjudici que se li pugui exigir la 
presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes 
de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social. 
 
 
23. Penalitats  
 
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a 
continuació: 
 
� Compliment defectuós 
En el compliment defectuós s’imposaran les següents penalitats: 
 
- Si en el moment de la recepció les obres no es troben en condicions de ser 
rebudes per causes imputables al contractista. 
 
- Com a regla general, la quantia serà l’1% de l’import d’adjudicació, a no ser 
que, de forma motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o 
molt greu, en aquest cas la quantia podrà ascendir fins a un 5% o fins el màxim legal 
del 10%, respectivament. 
La reiteració de l’incompliment es podrà tenir en compte per a valorar la gravetat del 
mateix. 
 
- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximeix el contractista de la seva 
obligació que legalment li pertoca pel que fa a la reparació dels defectes.                  
 
 
� Per demora 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora, 
tant en relació amb el termini total com en relació als terminis parcials establerts, 
s’aplicarà el que disposa l’article 212 del Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic en relació a la imposició d’aquestes penalitats. 
 
24. Compliment del contracte  
 
La recepció del contracte es regirà pel que estableix l’article 235 del Text Refós de la 
Llei de contractes del sector públic i els articles 163 i següents del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
 
Al temps de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment pel contractista de 
les obligacions següents:  
 



 

1. El desembarassament final de les obres. El contractista ha d’haver restituït a la 
seva situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per elles.  
2. El compliment no defectuós del contracte  
 
25. Resolució del contracte  
 
La resolució del contracte es regirà pel que estableixen els articles 237 a 239 del Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic, així com també pels articles 109 a 113 
i 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
En tot cas, quan procedeixi la resolució del contracte per causa imputable al 
contractista s’estarà al que disposa l’article 239 del Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic. 
 
26. Termini de garantia 
 
El termini mínim de garantia llevat que s’hagi presentat alguna millora per part de 
l’adjudicatari serà d’un any i començarà a partir de la data de la recepció.  
 
Durant aquest termini s’aplicarà el que estableix l’article 167 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa a les obligacions del 
contractista, així com pel que fa a la facultat de l’Administració de, en cas 
d’incompliment, executar a costa d’aquell els treballs necessaris per a la conservació 
de l’obra.  
 
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el període 
de garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per 
aquest concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra por força major, que seran 
suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 
realitzi les obres de reparació.  
 
27. Cartell anunciador 
 
El contractista tindrà l’obligació d’adquirir o recepcionar, instal·lar, eventualment 
reparar i desinstal·lar, amb càrrec a l’import d’adjudicació, el cartell de publicitat de les 
obres, des de l’inici fins a tres mesos després de la data de l’acta de recepció de les 
obres, en un lloc visible, d’acord amb les característiques marcades per la Diputació de  
Barcelona, en tractar-se d’una obra inclosa en la Xarxa de Governs Locals. 
 
 
28. Liquidació  
 
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es procedirà 
a la liquidació del contracte de conformitat amb el que disposa l’article 179 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
 
 
29. Jurisdicció 
 



 

Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran 
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució 
posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció 
contenciós administrativa. 


