PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE
GENERAL APLICACIÓ que regiran l’adjudicació dels contractes
d’obres del Consorci de la Costa Brava, així com l’execució dels
mateixos.
CAPITOL 1.
APLICABLE .

OBJECTE,

COMPETÈNCIA

I

MARC

JURIDIC

1. OBJECTE
1.1. El present Plec de Clàusules Administratives Particulars de general
aplicació que regirà l’adjudicació dels contractes d’obres que liciti el Consorci
de la Costa Brava, així com l’execució dels mateixos, es dicta a l’empara de
l’article 49.3 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny (en
endavant LCAP) en consideració a la naturalesa anàloga dels contractes d’obra
que licita el Consorci de la Costa Brava (en endavant CCB).
En l’objecte dels contractes que es tramitaran a través d’aquest Plec, hi
concorren les característiques de l’article 120 LCAP i, una vegada hagin estat
adjudicats, es formalitzaran en document administratiu.
1.2. Els detalls corresponents a cada obra que es contracti es contindran en les
ESPECIFICACIONS PARTICULARS que s’aprovaran per a cada actuació que es
liciti, s’anunciaran al públic i esmentaran en tot cas les dades següents: 1. Títol
del projecte tècnic de l’obra que es licita, 2. Pressupost del projecte tècnic de
l’obra que es licita, 3. Classificació empresarial que s’exigeix per a concórrer a la
licitació, 4. Termini d’execució de l’obra, 5. Tipus de tramitació 6. Terminis de
presentació d’ofertes, 7. Termini d’obertura del sobre 1 i 8. Termini d’obertura
del sobre 2.
1.3. El present concurs té per objecte l’adjudicació del contracte d’obra per a la
realització de l’actuació que es dirà en les ESPECIFICACIONS PARTICULARS,
conforme els acords de la Comissió de Govern del CCB.

2. COMPETÈNCIA PER A CONTRACTAR
Les atribucions per a la contractació i la seva execució seran exercides pels
òrgans corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en
exercici de la potestat d’autoorganització del CCB.
3. RÈGIM JURÍDIC
3.1. Els contractes que es licitin amb subjecció a aquest Plec tenen caràcter
administratiu, restant sotmeses ambdues parts al present Plec i la resta de
normativa aplicable continguda en la LCAP, i el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (en endavant RGLCAP), aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
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Supletòriament s’aplicaran la resta de normes del dret administratiu i, en
defecte de les anteriors, les normes del dret privat.
3.2. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació,
resolució i efectes dels contractes administratius seran resoltes per l'òrgan de
contractació competent del CCB.
Els acords de l’òrgan de contractació del CCB posaran fi a la via administrativa i
contra els mateixos es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
els Tribunals de Girona, conforme al previst per la Llei reguladora d'aquesta
jurisdicció, sense perjudici que els interessats puguin interposar, si ho estimen
oportú, recurs potestatiu de reposició, previst en els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Els terminis per a la interposició dels recursos començaran a comptar des del
dia següent a la notificació de l’acord.
CAPITOL 2. CONDICIONS ECONÒMIQUES.
4. PRESSUPOST
El pressupost total de l’obra serà el que resulti de l’adjudicació del concurs. El
pressupost tipus estimatiu que ha de servir de base per a l'esmentat concurs
puja a la suma que es que es dirà en les ESPECIFICACIONS PARTICULARS.
5. INCORPORACIÓ DE L’IVA A LES OFERTES
A tots els efectes, s’entén que les ofertes que formulin els contractistes
comprenen, a més del preu de contracta, l'impost sobre el valor afegit vigent.
6. FIANÇA DEFINITIVA
La fiança definitiva requerida serà del 4% del pressupost total d’adjudicació i
s’haurà de presentar prèviament a la formalització del contracte.
La regulació de la garantia esmentada s'ajusta als articles del llibre I, títol II,
Capítol III del Text refós de la LCAP i el llibre I, títol II, capítol III del RGLCAP.
Les fiances es podran constituir en metàl·lic, títols de Deute Públic o altres títols
comunament acceptats i en qualssevol d’aquests casos es consignaran a la Caixa
General de Dipòsits a disposició del CCB. Les cèdules de crèdit local són
admissibles per constituir les garanties provisional i definitiva perquè tenen
legalment la consideració d'efectes públics.
En cas d’optar per la constitució de fiança per mitjà d’aval, aquest serà a favor
del CCB. També es podrà garantir el compliment del contracte mitjançant
assegurança de caució en la que el CCB consti com a assegurat.
CAPITOL 3. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ, PRESENTACIÓ
D’OFERTES, OBERTURA DE PLIQUES, VALORACIÓ DE LES
MATEIXES I PERFECCIONAMENT I FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE.
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7. CLASSES DE TRAMITACIÓ
D’acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractació
podran seguir la tramitació ordinària, la urgent o la de règim excepcional en
supòsits d’emergència, segons s’indiqui en les ESPECIFICACIONS
PARTICULARS.
8. PROCEDIMENTS I FORMA D’ADJUDICACIÓ
La forma d’adjudicació dels contractes d’obra que es tramiten és la de concurs, i
es durà a terme per procediment obert, d’acord amb els articles 73 a 81, 85 i 86
a 90 de la LCAP, amb les especialitats derivades del present Plec.
9. PRESENTACIÓ D’OFERTES
9.1. D’acord amb els articles 71, 76 i 78 i següents de la LCAP, les proposicions
per optar al concurs es poden presentar al Registre d'entrada del CCB, o s’hi
poden enviar per correu durant el termini de presentació que s’iniciarà amb
l’última publicació de l’anunci del concurs inserit en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
finalitzarà el dia que es dirà en les ESPECIFICACIONS PARTICULARS.
9.2. La forma de presentar la documentació és la prevista a l’article 80 del
RGLCAP, i per tant, en la forma següent:
I) Un sobre tancat, en el qual s'ha de fer constar:
"Sobre número 1 - Documentació i referències per optar al concurs per a
l’adjudicació del contracte d’obres que es dirà en les ESPECIFICACIONS
PARTICULARS, que presenta l'empresa ..., signat pel representant…"
Cal incloure-hi correlativament numerats, els documents que segueixen:
1) Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan
l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica.
2) Escriptura de constitució de la societat, o de la seva modificació posterior,
degudament inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat pel lletrat
funcionari del CCB.
3) Declaració expressa i responsable que l'empresa està al corrent dels
pagaments de les quotes i obligacions tributaries amb les següents entitats: a)
Seguretat Social , b) Administració General de l’Estat i c) Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el previst als articles 13 i 14 del RGLCAP.
4) Declaració jurada de no incórrer en els supòsits d'incapacitat o
d'incompatibilitat que preveuen els articles corresponents del llibre I, títol II,
capítol I de la LCAP i als articles 9 i següents del RGLCAP.
5) Certificat, d’acord amb el previst als articles 25 i següents del RGLCAP, de
classificació expedit pel Registre Oficial d'Empreses Classificades de l'Estat o el
Registre de contractistes d'una comunitat autònoma o còpia autenticada,
juntament amb una declaració jurada, de la seva vigència en el:
Grup que es dirà en les ESPECIFICACIONS PARTICULARS.
6) Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i tribunals
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espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte. Presentaran la documentació traduïda de forma oficial al català o al
castellà.
II) Un altre sobre tancat, en el qual s'ha de fer constar:
"Sobre número 2 - Proposició per optar al concurs per a l’adjudicació del
contracte d’obres que es dirà en les ESPECIFICACIONS PARTICULARS, que
presenta l'empresa ..."
Cal incloure-hi correlativament numerats, els documents que segueixen:
a) Proposició econòmica ajustada al model que consta com a Annex a aquest
Plec.
b) Proposició tècnica referida als sistemes constructius i coherència tècnica de
l’execució de l’obra.
c) Control de qualitat i qualitat ambiental.
d) Memòria del programa de treball a seguir en la realització del projecte amb
mitjans materials (equipaments, maquinària, mitjans auxiliars, etc) i personals
(nombre de persones, delegat de l’obra, etc) que intervindran en l’execució de
l’obra objecte del contracte.
10. OBERTURA DE PROPOSICIONS
10.1. L'obertura del sobre núm. 1 tindrà lloc a el dia que es dirà en les
ESPECIFICACIONS PARTICULARS. Amb aquesta finalitat es constituirà la
Mesa de contractació, presidida pel president del CCB o membre de la Comissió
de Govern en qui delegui, els vocals designats a aquest efecte i un funcionari que
exerceixi les funcions de secretari de la Mesa.
10.2. S’obrirà l'esmentat sobre titulat "Sobre número 1” i el secretari certificarà
la relació dels documents que figuren en cada un d'ells.
10.3. La Mesa de contractació declararà admeses aquelles proposicions que
compleixin el que estableix aquest Plec, i excloses les que tinguin algun defecte
que no pugui ser esmenat. La Mesa de contractació pot demanar a l’empresari
aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-li la
presentació d’altres complementaris, en el termini màxim de cinc dies.
10.4. L'acte d'obertura de les proposicions tindrà lloc a la Sala de Juntes
Generals del CCB, a l’hora del dia que es dirà en les ESPECIFICACIONS
PARTICULARS. En el cas que, dins el termini, s'hagi anunciat la presentació de
proposicions per correu que tinguin entrada al CCB , es comunicarà als
interessats la data d'obertura dins els deu dies següents a l'acabament del
termini.
10.5. La Mesa, constituïda en la forma indicada anteriorment, obrirà els sobres
titulats "Sobre número 2” i donarà pública lectura de les ofertes economiques i
de les proposicions de termini d’execució de l’obra. A aquest acte, que serà
públic, s'hi consideren citats tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula.
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10.6. Aquest acte s'ha de dur a terme segons les normes següents:
a) Es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu,
sense obrir-los, dels "Sobre número 2” corresponents a les ofertes rebutjades.
b) S'invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o
perquè demanin les explicacions que considerin necessàries, i la Mesa farà els
aclariments i les contestacions pertinents. A continuació el president de la Mesa
clausurarà la sessió pública per tal de procedir, quan ho estimi oportú, a la
valoració de les ofertes.
10.7. Criteris de valoració.
La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d'acord amb els
criteris següents:
L’òrgan de contractació, d’acord amb l’establert als articles 86 i 88 del TRLCAP,
adjudicarà l’obra objecte d’aquest contracte, al licitador que, en el seu conjunt,
faci la proposició més avantatjosa, amb un total màxim de 100 punts, segons els
criteris d’adjudicació i la puntuació que es detallen a continuació:
a) Puntuació de la proposició econòmica (fins 50 punts) : es valorarà el
preu ofert d’acord amb la fórmula següent:
preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta =

x puntuació màxima
preu a valorar

No es valorarà la proposició econòmica que sigui igual a l’import de licitació.
b) Proposició tècnica referida als sistemes constructius i
coherència tècnica de l’execució de l’obra: fins a 20 punts. Aquest
apartat, a banda de la valoració dels sistemes constructius que es proposin,
es puntuarà tenint en compte la coherència tècnica global de l’oferta atenent
principalment a l’organització dels mitjans materials i personals adscrits a
l’execució de les obres objecte del present concurs que permetin una correcta
execució de les mateixes.
c) Control de qualitat i qualitat ambiental: fins a 20 punts. Aquest
apartat valorarà els sistemes de control de la qualitat que es proposin.
Es presentarà un pla de control de qualitat de l’obra.
També es puntuaran els criteris de naturalesa ambiental tenint en compte
les següents consideracions:
- que s’acrediti que els productes que es fan servir a l’obra tenen concedida
l’etiqueta ecològica, d’acord amb el Reglament (CEE) 880/1992, de 23 de
març, i el decret 316/1994 de 4 de novembre, sobre l’atorgament del distintiu
de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya (DOGC
núm. 1985, de 14 de desembre de 1994), o altres distintius de qualitat
ambiental equivalents.
- així mateix es podrà valorar l’ús de productes o materials reciclats o
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reutilitzats (materials procedents d’enderrocs o reciclatge). L’adopció de
mesures de minimització i valoració dels residus generats i l’adopció de
millores voluntàries per disminuir l’impacte ambiental.
Aquests requisits es consideraran acreditats mitjançant els corresponents
certificats expedits pels organismes públics o provats, estatals o
internacionals reconeguts, que acreditin el compliment de les corresponents
normes i recomanacions o mitjançant els documents que demostrin el
compliment de les normes, recomanacions i característiques
mediambientals.
d) Memòria del programa de treball: fins a 10 punts. Es valorarà una
memòria raonada i rigorosa referent al programa presentat, així com el
desenvolupament i la justificació detallada per unitats d’obra, del
compliment global del termini d’execució de les obres ofertat. En aquest
apartat també es puntuaran els mitjans materials (equipaments, maquinària,
mitjans auxiliars, etc) i personals (nombre de persones, delegat de l’obra,
etc) que intervindran en l’execució de l’obra objecte del contracte.
10.8. A efectes de consideració d’oferta temerària, s’estarà subjecte a allò
establert als articles 85.1 a 85.4 del Reglament.
Es consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes quan:
En el cas d’un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.
Si hi ha dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
Si hi ha tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. En aquest cas s’exclourà pel
còmput d’aquesta mitjana, l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior
en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas es
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
En cas de quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
10.9. Si la Mesa considera que la baixa formulada com a oferta econòmica pot
ésser desproporcionada o temerària, requerirà l’informe tècnic del servei
corresponent, prèvia sol·licitud d’informació per escrit als licitadors que hagin
formulat una oferta d’aquest tipus, per tal que justifiquin el sentit de l’oferta.
La Mesa pot sol·licitar l’assessorament dels serveis tècnics del CCB o altres
tècnics externs, per tal d'efectuar la valoració.
10.10. La Mesa de contractació, una vegada valorades les proposicions les
elevarà a la Comissió de Govern del CCB amb l'acta i la proposta d'adjudicació
del concurs, incloent-hi els criteris que motiven la seva proposta.
10.11. La Comissió de Govern del CCB pot efectuar l'adjudicació del concurs a la
proposició més avantatjosa, d'acord amb la proposta de la Mesa de contractació,
o pot declarar-lo desert.
10.12. Passats tres mesos des de la data de notificació de l’adjudicació el CCB
retornarà la documentació als ofertants.
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11. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I DESPESES D’ANUNCIS
11.1. El contracte es formalitzarà en document administratiu en el termini
màxim de trenta dies a comptar des del següent al de la notificació de
l’adjudicació.
11.2. L’adjudicatari es farà càrrec del pagament de l'import dels anuncis i, en
general, de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització.
11.3. Es consideraran documents contractuals, en qualsevol cas, la memòria, el
pressupost de l'obra, els plànols, el plec de condicions tècniques i el quadre de
preus que es contenen en el projecte tècnic així com el programa de treball.
11.4. El contracte es perfecciona per la notificació de l’acord d'adjudicació, pel
qual l'adjudicatari i el CCB queden obligats al seu compliment, i els són
d'aplicació les disposicions vigents sobre contractació administrativa en relació
amb la resolució, la rescissió i la denúncia dels contractes i les responsabilitats
en què incorrin en el seu incompliment.
11.5. L'adjudicació s'ha de notificar a l'adjudicatari per tal que, dintre dels
quinze dies hàbils següents al de la recepció de la notificació, presenti a la
Secretaria del CCB el document que acrediti que ha constituït la garantia
definitiva.
11.6. El contracte es formalitza mitjançant l'atorgament del document
administratiu, de la qual cosa ha de donar fe el secretari del CCB. No obstant
això, es pot formalitzar en escriptura pública si així ho sol.licita el contractista;
en aquest cas, són al seu càrrec les despeses derivades de l'atorgament.
CAPITOL 4. EXECUCIÓ DE LES OBRES.
12. VINCULACIÓ DE L’ADJUDICATARI AL PROJECTE D’OBRES.
L'adjudicatari està obligat a executar les obres d’acord amb el Projecte d’obres.
13. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
13.1. En el termini màxim de 30 dies des de la data de formalització del
contracte, s'efectuarà la comprovació del replanteig en presència del
contractista i s'aixecarà acta que signaran ambdues parts.
13.2. L’execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del
replanteig segons disposa l'article 142 del TRLCAP, i s'ajustarà als articles 139 i
140 del Reglament.
13.3 Si el contractista no assisteix a l'acte de comprovació del replanteig sense
causa justificada es considerarà un incompliment de contracte, amb tots els
efectes i conseqüències que preveu la Llei.
13.4. Si el resultat de la comprovació del replanteig demostra, segons el director
de l'obra i sense cap reserva per part del contractista, la disponibilitat dels
terrenys i la viabilitat del projecte, es signarà l’acta aquell mateix dia, fent-hi
constar aquestes dades.
13.5. Si el director de l'obra considera necessària la modificació de les obres
projectades, quedarà en suspens l'inici d'aquestes, fent-ho constar a l'acta, fins
que l'òrgan de contractació adopti la resolució procedent. Si l'inici de l'obra
queda suspès a efectes de la resolució de l'article 149. b del TRLCAP, començarà
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a comptar el termini de 6 mesos a partir del dia següent a la signatura de l'acta
Durant aquest termini el contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut
al CCB. Una vegada superades les causes que impedeixen iniciar les obres, es
dictarà acord autoritzant-ne l'inici, es notificarà al contractista i es computarà el
termini d'execució des del dia següent al de la notificació. En el mateix sentit,
s'actuarà en el cas que el contractista formuli reserves en l'acta de comprovació
del replanteig.
En el cas que aquestes reserves, segons l'òrgan de contractació, fossin
infundades, no es suspendrà l'inici de les obres ni serà necessari dictar nou
acord per produir el seu inici, i tampoc es modificarà el còmput del termini per
la seva execució.
13.6. L'acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o no
d'aquest, respecte als documents contractuals del projecte, fent referència
expressa a les característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització per
ocupar els terrenys necessaris i altres punts que puguin afectar el compliment
del contracte. En el cas que el contractista, sense haver formulat reserves sobre
la viabilitat del projecte, hagués fet altres observacions que poguessin afectar
l'execució de l'obra, la direcció, un cop considerades aquestes, podrà iniciar o
suspendre l'inici de l'obra justificant-ho a l'acta. Hi haurà tres exemplars d'acta,
un es remetrà a l'òrgan de contractació del CCB, un altre al contractista i un
altre a la direcció d’obra. L'acta de comprovació del replanteig, formarà part
integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat.
14. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
L'adjudicatari està obligat a elaborar i lliurar al CCB, en el termini màxim de 15
dies a comptar des del següent al de realització de l'acta de comprovació del
replanteig, un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s'han d'analitzar,
estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a l'estudi, d'acord
amb les prescripcions de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
sobre seguretat i salut en les obres.
No es pot iniciar l'execució de l'obra fins que el CCB hagi aprovat el pla de
seguretat i salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari.
15. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
El termini per a l'execució de l'obra és, com a màxim, el que es dirà en les
ESPECIFICACIONS PARTICULARS.
Aquest termini, que pot ser objecte de millora pels licitadors en les seves ofertes,
començarà des de l'endemà que la corporació hagi notificat a l'adjudicatari
l'aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari.
16. PRÒRROGA DEL CONTRACTE
El supòsit de força major per donar lloc a la pròrroga del termini d'execució ha
de ser comunicat mitjançant un escrit del Director de l'Obra, al president de la
corporació, en el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-se si la causa
és justificada i, així, concedir la pròrroga en el termini d'execució.
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17. DIRECCIÓ DE L’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT
I DELEGAT DEL CONTRACTISTA
17.1. El Consorci de la Costa Brava designarà un Director d’Obra i un
Coordinador de Seguretat i Salut.
17.2. El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent
encarregat de la seva execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i al projecte
aprovats i a les instruccions que rebi del Director de l'Obra.
17.3. El contractista designarà un Delegat del Contractista per a la realització de
les obres amb expressió dels poders suficients conferits al Delegat.
18. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE I SANCIONS
En el cas d'incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials
que s'estableixin per causa no derivada de força major, la corporació contractant
pot optar per la resolució o per exigir-ne el compliment, i s'hi aplicaran les
sancions que determina l'article 95 de la LCAP.
19. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia mínim de l'obra és 12 mesos a partir de la data de
recepció de les obres, sens perjudici de la responsabilitat del contractista pels
vicis ocults de la construcció, que serà exigible en el termini de 15 anys des de la
recepció de les obres.
20. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contracte que s'estableixi entre la corporació i l'adjudicatari és a risc i
ventura del contractista. L'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el
contractista pugui ocasionar com a conseqüència de l'adjudicació de l'obra fins a
la seva liquidació, per la qual cosa se'l considera com a únic responsable, llevat
que derivin directament del projecte o d'ordres del CCB.
El contractista també està obligat a instal·lar pel seu compte i al seu càrrec els
senyals precisos per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els
treballs i els punts de possible perill que se’n derivin, tant a la zona esmentada
com a la rodalia, i també a complir les ordres que rebi per escrit de la direcció
d’obra referents a la instal·lació de senyals complementaris o modificació de les
ja instal·lades.
Així mateix, el contractista està obligat al compliment de les disposicions
vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i Seguretat i Higiene en el treball.
21. INDEMNITZACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS A TERCERS I ALS
SEUS BENS I SERVEIS.
21.1. Serà per compte del contractista l’obligació d’indemnitzar tots els danys i
perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de
les operacions que requereixi l’execució del contracte, llevat que aquells fossin
conseqüència immediata i directa d’una ordre del CCB o dels vicis del projecte.
En el cas d’aquestes excepcions s’estarà als termes establerts a la normativa
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general bàsica sobre la contractació administrativa i el sistema de
responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
21.2. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis,
públics o privats, de tercers com a conseqüència dels actes, omissions o
negligències del personal depenent del contractista, o d’una deficient
organització, protecció o senyalització de les obres, hauran de ser reparats pel
contractista, amb restabliment de les condicions primitives o compensació
adequada dels danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació aplicable.
22. INDEMNITZACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS AL CCB
22.1. Serà per compte del contractista l’obligació d’indemnitzar tots els danys i
perjudicis directes o indirectes que es causin al CCB en els seus béns i serveis
públics o al personal depenent d’ell per iguals causes i amb idèntiques
excepcions que les previstes al primer apartat de la clàusula anterior.
22.2. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat
industrial i comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats
en l’execució de l’obra, i haurà d’indemnitzar al CCB tots els danys i perjudicis
que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses
les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.
23. SUBCONTRACTACIÓ
23.1. La contractació per part de l’adjudicatari de la realització parcial del
contracte amb tercers es troba subjecta als requisits establerts en l’article 115 de
la LCAP, i el pagament a subcontracistes i subministradors s’ha de subjectar a
allò que disposa l’article 116 del mateix cos legal.
23.2. Serà per compte del contractista l’obligació d’indemnitzar tots els danys i
perjudicis directes o indirectes, que puguin ser reclamats com a resultat de la
cessió o subcontractació.
CAPITOL 5. CERTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES
24. CRÈDIT I ABONAMENT DELS TREBALLS
Les certificacions expedides mensualment pel director de l’obra i aprovades per
l’òrgan competent del CCB seran abonades al contractista en els terminis
procedents.
25. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
El finançament de l'obra a contractar és previst en el pressupost de l'exercici
aprovat definitivament pel CCB.
26. REVISIÓ DE PREUS
Atesa la durada del termini per executar l’obra, inferior a un any, el contractista
no té dret a la revisió dels preus del contracte. El contractista no pot reclamar
cap variació en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del
projecte, ni té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error
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o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus
esmentats.
27. DESPESES D’ANÀLISIS DELS MATERIALS
Les despeses d'assaigs i anàlisis dels materials i unitats d'obra són a càrrec del
contractista fins a un import màxim del 2% del pressupost d'adjudicació de
l'obra.
28. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA
La recepció i liquidació s’efectuarà en els termes i amb les formalitats
establertes en els articles 147 de la LCAP i 163 i següents del RGLCAP.
CAPITOL
6.
ALTRES
L’ADJUDICATARI.

OBLIGACIONS

ESPECIFIQUES

DE

29. CARTELL ANUNCIADOR DE L’OBRA
En el termini de dos mesos a partir de la signatura del contracte, el contractista
adjudicatari està obligat a col·locar, al seu càrrec exclusiu i al lloc on li indiquin
els serveis tècnics del CCB, un cartell anunciador de 3x2 metres on es faci
constar el nom del projecte, el nom del Consorci de la Costa Brava com
administració contractant i altres circumstàncies que indiqui el Director d’Obra.
El disseny del cartell es lliurarà en el moment de signar el contracte.
30. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES
L’entitat adjudicatària del contracte s’obliga la compliment de tot allò que
estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que
continguin dades de caràcter personal, amb relació a les dades personals a les
quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte.
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de la prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que
corresponguin al fitxer de dades personals del CCB, té caràcter confidencial i no
podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, ni tant
sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat que presta el
servei objecte d’aquest contracte.
31. CONEIXEMENT PER PART DEL CONTRACTISTA DEL REGIM I
DOCUMENTACIÓ CONTRACTUALS.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació
que l’integren, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat, no eximirà
el contractista de l’obligació del seu compliment.
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32. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ
32.1 Amb l’acceptació del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol
fur i privilegi i se sotmet als tribunals de Girona per resoldre i conèixer les
qüestions que puguin suscitar-se.
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin s'han de resoldre per la via administrativa o per la
jurisdicció contenciosa administrativa.
32.2 L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment,
podrà modificar per raons d'interès públic, els contractes i acordar la seva
resolució i determinar els efectes d'aquesta, dintre dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats en el Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la TRLCAP i pel reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques
Els acords que dicti l'òrgan de contractació, previ informe del Servei Jurídic del
Consorci de la Costa Brava, en l'exercici de les seves prerrogatives
d'interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius.
ANNEX
MODEL DE PROPOSICIÓ
Identificació de la persona que presenta la proposició
...., veí/veïna d..., amb domicili ..., amb el DNI número ......................, en nom
propi/en representació d...., (segons acredito amb el poder que adjunto),
Manifesto:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci del concurs per a l'execució de l'obra
titulada...., de les Clàusules Administratives que regeixen l'esmentat concurs i
del contingut del projecte tècnic.
2. Que accepto íntegrament les esmentades Clàusules i el projecte, i em
comprometo a la seva execució per la quantitat de (en lletres i números) ... …
euros, IVA vigent inclòs, i amb les propostes tècniques que s'inclouen a
continuació.
... , ... d... de 20...
(Signatura de qui fa la proposta)
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