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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARSPER A LA
LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
DE LES OBRES I SUBMINISTRAMENTS A REALITZAR
A L’ENTORN DEL PANTÀ DE RIUDECANYES
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Ref.: EOBR-0001/2015

ASSOCIACIÓ RIUDECANYES AVENTURA
Plaça de la Patacada núm. 3 baixos,
43201Reus
NIF: G55621742
www.riudecanyesaventura.cat

Contracte: Obres.
Objecte: OBRA CIVIL DE CONDICIONAMENT DE LA ZONA PROJECTE RIUDECANYES
AVENTURA

Forma: Procediment negociat, sense publicitat.
Tràmit: Ordinari.
Òrgan de contractació: Associació Riudecanyes Aventura. (Poder Adjudicador)

QUADRE-RESUM
DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLEC DE CLAÚSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS
A.- Objecte del contracte: Condicionament d'una part parcel·la 77 del polígon 3 de
Riudecanyes, mitjançant formació d'esplanada que serveixi de base dels quatre
mòduls prefabricats, construcció d’una caseta de 2x2 per a ubicació d’un generador,
construcció de fossa sèptica, escomesa i subministrament d’aigua i desaigües.
Divisió en lots: No es preveu
B.- Dades econòmiques
Determinació del preu: S’ha fet una estimació del preu del contracte en base al preu
de mercat en el moment de fixar-se el pressupost base de licitació.
Valor estimat del contracte i pressupost màxim de licitació: La despesa estimada per
aquest contracte és de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS DISSET EUROS (26.717 €), més
l’IVA que li correspongui.
Dins del preu ofert cal incloure totes les despeses necessàries per a la correcta
realització del contracte i, en especial, les generals i d’empresa del contractista, el seu
benefici industrial i tota mena d’arbitris, honoraris, despeses d’autoritzacions i
llicències, i tributs que s’originin per motiu del contracte (excepte l’IVA). També s’han
d’incloure totes les despeses en concepte de control i autocontrol de qualitat.
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Aquest import pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una oferta que
superi el preu base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del RD 1098/01, de 12
d’octubre, de Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Pressupost de licitació: VINT-I-SIS MIL SET-CENTS DISSET EUROS (26.717 €),, més l’IVA
que li correspongui.
C. Termini de durada del contracte: La durada del contracte serà com a màxim de 15 dies
havent d’estar l’obra acabada i en funcionament abans del dia 11 de juny de 2015
D. Variants/millores : No es preveu la possibilitat de presentar variants ni millores a la
present licitació.
E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació :
Forma de tramitació: Caràcter ordinari, a l’empara dels articles 109 i 110 del TRLCSP.
Procediment d’adjudicació: L’adjudicació es farà mitjançant PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT, amb adjudicació a l’oferta més avantatjosa (a l’empara dels articles
169, 171.d) i 178.1 del TRLCSP.
Tramitació electrònica: No es preveu
F. Solvència i classificació empresarial
Solvència: La solvència econòmica i financera i tècnica o professional, que ha d’acreditar
l’empresa licitadora és la que s’estableix en el plec de clàusules administratives particulars
Classificació empresarial: No s’exigeix classificació de contractista a l’empara del que
disposa l’article 65.1 del TRLCSP. No obstant, el certificat de classificació eximeix de la
necessitat d'acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica i professional, a l’empara de
l’article 62 de la LCSP.
G. Altra documentació : La que s’estableixi en el plec de clàusules administratives
particulars
H. Garanties :No se n’exigeix, atesa la naturalesa dels treballs a realitzar, d’acord amb el
que estableix l’article 104 del TRLCSP.
I. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: No hi haurà
publicacions en diaris oficials.
J. Perfil del contractant de l'Associació Riudecanyes Aventura :D’acord amb l’article 53
del TRLCSP, és la pàgina web pròpia o dels socis que formen l'Associació, on es difon
l’activitat contractual de l'Associació Riudecanyes Aventura
K. Facturació i pagaments: El pagament es realitzarà d’acord amb els termes previstos a
l’article 216 del TRLCSP, i prèvia conformitat de l'òrgan o persona competent en aquest
àmbit dins l'Associació.
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L. Lloc de presentació de les ofertes
Lloc : Associació Riudecanyes Aventura
Plaça de la Patacada, 3
43201 REUS
(de 9:00 a 14:00 hores )
M. Confidencialitat :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 se li
hagués donat el referit caràcter, en els plecs, o en el contracte, o que, per la seva pròpia
naturalesa, hagi de ser tractada com a tal.
L'empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret professional
respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement per raó
de la prestació del contracte, obligació que subsistirà encara desprès de la finalització del
mateix, de conformitat amb l’article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, de 13 de desembre de 1999
N. Règim jurídic del contracte: Aquest contracte té caràcter privat, i es regeix per aquest
plec de clàusules administratives. Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la
normativa següent: RDL 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic. Altra reglamentació catalana sobre contractació.
Supletòriament, s’apliquen les restants normes de dret administratiu, la Directiva18/04,
de 31 de març, de Coordinació dels procediment d’adjudicació dels contractes d’obres,
subministraments i serveis, i supletòriament, les normes de dret privat.
Respecte de l’Associació, entenem que forma part del sector públic, essent considerada un
poder adjudicador però no administració pública. Aquesta condició subjectiva (poder
adjudicador no administració pública) determina el règim d’aplicació del TRLCSP a
l’Associació.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT MEMÒRIA VALORADA
DE LES OBRES I SUBMINISTRAMENTS A REALITZAR A L’ENTORN DEL PANTÀ DE
RIUDECANYES
Clàusula 1. Objecte del contracte: Execució de les obres compreses al “PROJECTE PER
L’APROVACIÓ D’UNA ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO
URBANITZABLE. Riudecanyes Aventura: Aprofitament de la làmina d’aigua de
l’embassament de Riudecanyes per a activitats esportives i recreatives aquàtiques.
Descripció de les actuacions i modificacions posteriors al projecte inicial. Plec de
prescripcions tècniques i valoració de l'obra civil de condicionament de la zona d'ubicació de
Riudecanyes Aventura”, amb la finalitat de dotar l’entorn Pantà, dels serveis necessaris per tal
de dur a terme activitats d’activitats recreatives de caràcter esportiu, cultural, de lleure i
educatiu
Clàusula 2. Descripció i característiques tècniques de l’obra: les que consten al
la “PROJECTE PER L’APROVACIÓ D’UNA ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC
EN SÒL NO URBANITZABLE. Riudecanyes Aventura: Aprofitament de la làmina d’aigua de
l’embassament de Riudecanyes per a activitats esportives i recreatives aquàtiques.
Descripció de les actuacions i modificacions posteriors al projecte inicial. Plec de
prescripcions tècniques i valoració de l'obra civil de condicionament de la zona d'ubicació de
Riudecanyes Aventura”
Clàusula 3. Tipus de licitació: el pressupost de despeses que com a màxim es
preveu per aquest contracte d’obres és de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS DISSET EUROS 26.717 EUROS més IVA, existint la consignació pressupostària necessària per fer front al
pagament.
En el tipus de licitació o preu de la licitació consignat s’entén comprensiu de la
totalitat del contracte, és indiscutible, i no s’admetrà cap prova d’insuficiència i s’hi han
d’entendre inclosos a més de l’estudi de seguretat i salut, tots els costos del material
necessari per executar les obres, el benefici industrial, despeses generals i totes aquelles
necessàries per a l’adequada prestació del contracte.
Les millores s’hauran d’efectuar a la baixa i en qualsevol cas, el tipus o preu de la
licitació consignat s’entén comprensiu de la totalitat del contracte, que inclou els conceptes
següents:
A. Les despeses generals i el benefici industrial, com s’ha esmentat.
B. L’import dels treballs accessoris o auxiliars.
C. Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i
higiene en el treball, i els honoraris corresponents, si s’escau.
D. Les despeses corresponents al control de qualitat, si s’escau.
E. Les despeses de licitació i formalització del contracte, en el seu cas.
F. La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva
execució, si s’escau.
G. L’import de les càrregues laborals de tot ordre.
H. Els impostos, taxes, així com les de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i
obtenció dels permisos i llicències necessàries per a l’execució del contracte.
I. Qualsevol altra despesa derivada de l’execució del contracte.
El contracte s’adjudicarà al licitador que, sense excedir del tipus màxim fixat,
considerat com un preu tancat, ofereixi en conjunt l’oferta més avantatjosa als interessos de
l’Associació
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Clàusula 4. Naturalesa i règim jurídic: Aquest contracte té caràcter i naturalesa
privada i es pot tipificar com a contracte d’obres de primer establiment, reforma gran
reparació, de conformitat amb el què disposen els arts. 6 i 122 i concordants 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 (en endavant TRLCSP).
El contracte resultant de la licitació es regirà en qualsevol cas pel present plec de
clàusules administratives particulars i per la memòria valorada que conté les corresponents
prescripcions tècniques, els quals documents tenen caràcter contractual i, en tot allò no
previst, serà d’aplicació el TRLCSP, la directiva 18/04 de 31 de març de Coordinació dels
procediments d’adjudicació dels contractes d’obres, subministraments i serveis, per la resta
de normes sobre contractació pública i de dret administratiu aplicables i pel Codi Civil com a
dret supletori.
Clàusula 5. Existència de crèdit: les obligacions econòmiques que es derivin
d’aquest contracte aniran amb càrrec al pressupost de l’Associació de l’any 2015, a la
partida "EOBR-0001/2015 Obra civil de condicionament de la zona de Riudecanyes
Aventura per activitats relacionades amb la natura, esports, lleure, educatives al Pantà de
Riudecanyes ” i a tal efecte es realitzarà la corresponent reserva de crèdit, amb les
conseqüències establertes a la clàusula tercera.
Clàusula 6. Termini d’execució: l’execució s’efectuarà en un termini material de un
mes, no essent possible cap ampliació sobre aquest termini, havent d’estar l’obra acabada i
en funcionament abans del dia 11 de juny de 2015
Clàusula 7. Prerrogatives de l’Associació: l’òrgan de contractació ostenta, amb
subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que n’ofereixi el compliment, modificar-lo per raons d’interès públic o privat i acordar
la seva resolució amb els efectes d’aquesta.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en exercici de les seves competències i
prerrogatives seran immediatament executius.
Clàusula 8. Capacitat per contractar. Requisits dels licitadors: en virtut de la
Disposició transitòria quarta del TRLCSP en la redacció donada per l’ap. vuit de la
Disposició final tercera de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i registre comptable de factures en el Sector Públic, no és necessària la
classificació empresarial en els contractes d’obres amb valor estimat inferior a 500.000
euros. Així mateix, i per raó de la naturalesa i l’import de la present licitació, l’òrgan de
contractació acordarà invitar a un mínim de 3 licitadors del sector que tinguin les aptituds i la
solvència mínima legalment exigibles.
Tenint present la previsió del paràgraf anterior, també poden presentar propostes les
unions temporals d’empreses que es constitueixin a l’efecte, un cop efectuades les
invitacions. Cada empresa de les que componen l’agrupació, ha d’acreditar la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la documentació
ressenyada a les clàusules del present plec. Hauran d’indicar, en document privat, el nom i
les circumstàncies de les empreses participants, la proporció de cadascuna d’elles i la
persona o entitat que les representarà davant l’Administració i, que assumeixen el
compromís de constituir-se mitjançant escriptura pública en Unió Temporal d’Empreses pel
cas de resultar adjudicataris (art. 24 RGLCAP). La seva durada serà coincident amb la del
contracte fins a la seva extinció.
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La presentació de propostes pressuposa per part de cada licitador, l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest plec i del de prescripcions tècniques, i la declaració
responsable de què reuneix totes i cadascuna de les condicions legals exigides per a
contractar amb l’Administració.
Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició, tampoc no podrà subscriure cap
proposta en nom de persona jurídica en la que hi figuri en qualitat d’administrador o accionista,
si ho ha fet individualment, ni subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet
individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho, serà causa de no
admissió de totes les propostes subscrites per aquest.
Clàusula 9. Garanties: NO s’estableix garantia a l’empara de l’establert a l’art. 104
del TRLCSP.
Clàusula 10. Procediment i criteris d’adjudicació: l’òrgan de contractació
adjudicarà l’execució d’aquest contracte al licitador que, d’acord amb l’art. 150 del TRLCSP,
faci en el seu conjunt la proposició més avantatjosa als interessos de l’associació, atenent a
l'oferta econòmica més avantatjosa
Clàusula 11. Documentació i termini de presentació:
11. 1 Les proposicions o ofertes es presentaran necessàriament al domicili social de
l’Associació ( Plaça de la Patacada, 3 de Reus (43201), durant el termini de 10 dies naturals
a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adopció de l’acord de convocatòria de
licitació o aquell altre que determini l’òrgan de contractació, per part de les, com a mínim, 3
empreses que s’invitaran. En cap cas s’admetrà documentació que no s’hagi lliurat al
registre dins el termini assenyalat, a excepció de l’enviament per mitjans postals en els
termes i les condicions que estableix el TRLCSP.
Es presentaran dins un sobre gran. Aquest anirà tancat i signat pel licitador o la
persona que el representi, amb indicació del seu nom o entitat proponent, en el qual figurarà
al seu anvers la llegenda “Proposta per prendre part en la licitació de les obres incloses a la
“PROJECTE PER L’APROVACIÓ D’UNA ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN
SÒL NO URBANITZABLE. Riudecanyes Aventura: Aprofitament de la làmina d’aigua de
l’embassament de Riudecanyes per a activitats esportives i recreatives aquàtiques.
Descripció de les actuacions i modificacions posteriors al projecte inicial. Plec de
prescripcions tècniques i valoració de l'obra civil de condicionament de la zona d'ubicació de
Riudecanyes Aventura”, aquest sobre gran haurà de contenir dos sobre més petits,
assenyalats amb les lletres A i B.
Si l’últim dia de presentació d’ofertes, coincideix en festiu o dissabte, es traslladarà el
termini al primer dia feiner següent.
11.2 Sobre “A”. Documentació General.
1. D’acord amb els nous apartats núm. 4 i 5 de l’article 146 del TRLCSP, introduïts per
la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, els licitadors únicament hauran de presentar una Declaració
responsable indicativa del compliment de les condicions legalment establertes per
contractar amb l’administració, segons models que figuren a:
- Annex 2 d’aquest Plec.
- Annex 3 d’aquest Plec
2. Solvència tècnica, econòmica i financera. A elecció de l’interessat: Informe
d’institució financera, o declaració de les principals obres realitzades per l’empresa
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en el curs dels últims tres anys, o presentació del resum dels comptes anuals dels
últims tres exercicis. Annex 1
3. Acceptació de les condicions del plec, segons model adjunt a aquests plecs.(MODEL
DE PROPOSICIÓ)
11.3 Sobre “B”. Oferta econòmica.
Segons el model que s’adjunta al present Plec, degudament signada ( com a MODEL
DE PROPOSICIÓ) . El contingut i abast de l’oferta s’han d’entendre conforme s’estableix en
la clàusula cinquena del Plec. Com a norma general s’ha d’entendre que en cap cas
s’acceptaran ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin conèixer
clarament el que es consideri elemental per a valorar-la.
La resta de documentació establerta en el plec.
Clàusula 12. Constitució de la mesa i desenvolupament de la sessió.
Atès el procediment d’adjudicació, no es constitueix Mesa de Contractació. El
contracte s’adjudica directament per l’òrgan de contractació, tenint en compte com a únic
criteri de selecció l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Clàusula 13. Adjudicació.
L’adjudicació haurà de produir-se en el termini màxim de 15 dies comptats des de
l’acte d’obertura de les proposicions econòmiques si l’únic criteri a considerar és el preu i en
el de dos mesos si s’han tingut en compte altres criteris de valoració.
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, per a que aporti, en el termini de 3 dies hàbils comptats
des del següent a aquell en que s’hagi rebut el requeriment, els documents acreditatius
següents:
1. En el cas de persones físiques: Còpia autenticada del Document Nacional d’Identitat
de la persona signant de l’oferta.
2. En el cas de persones jurídiques: escriptura original, còpia autèntica o autenticada i
inscrita en el Registre Mercantil (o en el que li sigui equivalent del país que
correspongui, traduïda al català o castellà), de:
- Constitució de la societat i, en el seu cas, de les modificacions d’estatuts posteriors,
i atorgament de poders de la persona signat de l’oferta
- Còpia autenticada del Document Nacional d’Identitat de la persona signant de
l’oferta i del Número d’identificació Fiscal de la persona jurídica.
3. En el cas de persones jurídiques que vulguin constituir-se en UTE, s’estarà al que
estableix l’art. 59 del TRLCSP.
4. Per a empreses d’estats estrangeres membres de la Unió Europea.
- Podran acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant l’aportació de la certificació
requerida en l’apartat 1 de l’Annex I del RGLCAP.
- Declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a qualsevol incidència que pugui sorgir del contracte, amb
renúncia al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador, d’acord amb
l’establert al TRLCSP.
5. Per a empreses estrangeres d’estats no membres de la U.E.
- Certificació expedida per l’Ambaixada d’Espanya en l’estat corresponent
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acreditativa de la seva capacitat d’obrar, i informe de la mateixa representació
diplomàtica conforme l’estat de procedència admet la participació d’empreses
espanyoles en la contractació amb l’Administració de manera anàloga. S’exceptua
l’informe de reciprocitat a què fa referència l’OMC. Cal acreditar que les empreses
tinguin oberta una sucursal a Espanya.
- Declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a qualsevol incidència que pugui sorgir del contracte, amb
renúncia al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador, d’acord amb
l’establert al TRLCSP.
6. -d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la seguretat social, en la forma
prevista als articles 13, 14, 15 I 16 del RGLCAP.
7. -si s’escau, de dipositar efectivament dels mitjans compromesos a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.
Es procedirà a l’adjudicació en el termini de 5 dies hàbils comptats des del següent a
aquell en què s’hagi rebut la documentació requerida (art. 151.3 TRLCSP).
Si en el termini assenyalat no es rep aquesta documentació, o rebuda no s’acredita
que el licitador està al corrent de les seves obligacions tributaries, amb la Seguretat Social,
automàticament, es requerirà la mateixa documentació al licitador que hagués quedat
següent en la valoració de les ofertes.
Clàusula 14. Formalització del contracte.
El contracte es formalitzarà en document privat dins el termini de 2 dies hàbils a comptar des
del següent a la notificació de l’acord d’adjudicació.
Clàusula 15. Obligacions del contractista.
1) L’adjudicatari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. L’incompliment
d’aquestes per part del contractista, no implicarà cap responsabilitat per l’Associació.
Sens perjudici que l’Associació pugui requerir el contractista perquè acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.
2) A l’acompliment del termini per a la execució de l’obra. La recepció s’entendrà feta
quan, en acte formal, efectuï el reconeixement dels béns i si aquests es troben
conformes de recepció. Cas contrari, farà constar els defectes observats perquè el
contractista els esmeni o procedeixi a subministrar-ne uns altres en substitució dels
que no estiguin en condició de ser rebuts.
3) Indemnitzar, en els supòsits de l’art. 214 del TRLCSP, pels danys que s’originin a
tercers.
4) L’execució del contracte s’executarà a risc i ventura del contractista, i aquest
únicament tindrà dret a ser indemnitzat per l’Associació en els casos i formes que
determina l’art. 231 del TRLCSP, si bé en l’expedient s’haurà d’acreditar que,
prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de
prevenir i evitar que els equips a subministrar poguessin sofrir danys per
esdeveniments naturals.
5) El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat intel·lectual,
industrial o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en la execució,
havent d’indemnitzar a l’Associació de tots els danys i perjudicis que poguessin
derivar-se de la interposició de reclamacions.
6) Abans de l’inici de les obres, i durant les mateixes estarà obligat el contractista a
realitzar totes les gestions i tràmits derivats de l’estudi de seguretat i salut, obertura de
centre de treball, totes les qüestions derivades de la normativa mediambiental vigent,
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així com fer un bon ús i destí dels residus en els termes legalment establerts.
7) A vetllar pel correcte destí dels residus derivats de l’obra, per la qual cosa abans de
l’inici de les obres caldrà justificar que es disposa del corresponent contracte de gestió
de residus per part de gestor degudament autoritzat per la Generalitat de Catalunya.
Clàusula 16. Pagament del preu.
L’Associació abonarà el preu del contracte mitjançant certificació d’obra final única
Clàusula 17. Cessió del contracte i subcontractació.
Els drets i obligacions que es derivin d’aquest contracte podran ser cedits a un tercer
sempre que es compleixin els requisits establerts a l’art. 226 del TRLCSP.
L’execució d’aquestes obres de forma general no podran ser subcontractades, a
menys d’aquells serveis tècnics ocasionals i parts de l’obra que sigui millor subcontractar per
l’especialització de la mateixa.
Clàusula 18. Causes especials de resolució del contracte.
Són causes de resolució d’aquest contracte, a més de les previstes a l’art. 223 i 237
del TRLCSP, el fet d’incórrer en alguna de les causes de resolució del contracte,
degudament motivades per l’òrgan de contractació, com el mal funcionament o deixadesa de
l’obra, la falsedat en dades i informes, l’accés innecessari o injustificat a dades, la revelació
d’aquestes, la vulneració de la clàusula de confidencialitat o qualsevol altra mala pràctica
que vulneri la bona fe contractual.
Clàusula 19. Penalitzacions.
Qualsevol causa d’incompliment, demora o execució defectuosa donaran lloc a la
imposició de penalitzacions, per l’import que resulti del càlcul individualitzat de les
conseqüències que se’n derivin.
En el cas que aquestes penalitzacions siguin derivades de la demora en l’inici del
contracte, l’òrgan de contractació podrà escollir entre l’aplicació d’aquestes penalitzacions o
la resolució del contracte.
Clàusula 20. Modificació del contracte.
Si per raons d’interès públic esdevé necessari modificar el contracte, es donarà
audiència al licitador, i s’acordaran aquelles mesures que l’Associació entengui que són
adients per a la millor execució del mateix, sens perjudici de les responsabilitats que per
aquest fet es derivin, i mitjançant el procediment legalment habilitat.
Clàusula 21. Recepció i liquidació de les obres.
La recepció i liquidació s'efectuaran en els termes i amb les formalitats establertes als
articles 222 i 235 del TRLCSP
Clàusula 22. 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 terminis de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el d'ofici
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o a instància del contractista, es redactarà informe sobre l'estat de les obres amb els efectes
assenyalats als articles 235 del TRLCSP
Clàusula 23. Informació sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, protecció
del medi ambient, ocupació i condicions laborals.
L’òrgan de contractació podrà vetllar pel correcte funcionament en l’execució del
mateix, de les mesures que el licitador està obligat a complir en relació a la fiscalitat, a la
protecció del medi ambient i a les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació,
condicions de treball i prevenció de riscos laborals, que seran aplicables als treballs
efectuats a l’obra o als serveis prestats durant l’execució del contracte.
Clàusula 24. Informació confidencial facilitada al contractista.
El contractista tindrà l’obligació de guardar el secret professional sobre el contingut
del contracte adjudicatari i període de temps aplicable, així com de les dades personals dels
usuaris i abonats de les que en tingui coneixement, a les quals, i si s’escau, haurà de donar
el tractament que preveu la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, i demés legislació que resulta aplicable en aquesta matèria.
Clàusula 25. Despeses de publicitat.
L’import màxim de les despeses de publicitat de licitació, si s’escau, del contracte a
que es refereix l’article 142 de la Llei, tan de butlletins oficials, com, altres mitjans de difusió,
les ha d’abonar l’adjudicatari.
Clàusula 26. Prerrogatives.
L’Òrgan de Contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment podrà modificar els contractes
celebrats i acordar la seva resolució, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes
assenyalats a la TRLCSP.
Els acords que dicti l’Òrgan de Contractació, previ informe de tècnic i jurídic, en
l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució, seran
immediatament executius.
Clàusula 27. Obligacions del contractista en la utilització de la llengua catalana
en l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Associació
derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les
empreses subcontractistes, han d’emprar almenys el català en els rètols, les publicacions,
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de
les prestacions objecte del contracte.
En tot cas, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes,
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
Clàusula 28. Propietat intel·lectual.
Si s’escau, el desenvolupament i la posada a disposició de productes protegits per un
EOBR-0001/2015 rll

ASSOCIACIÓ RIUDECANYES AVENTURA
Plaça de la Patacada núm. 3 baixos,
43201Reus
NIF: G55621742
www.riudecanyesaventura.cat

dret de propietat intel·lectual o industrial comporten la cessió al poder adjudicador
contractant. L’òrgan de contractació sempre pot autoritzar l’ús del corresponent producte als
ens, organismes i entitats pertanyents al sector públic.
Clàusula 29. Jurisdicció.
Les qüestions que sorgeixin en relació a aquesta licitació seran resoltes per l’òrgan
de contractació. Aquests acords posaran fi a la via administrativa podent ser impugnats
mitjançant recurs contenciós administratiu, sense perjudici de què, en el seu cas, procedeixi
la interposició del recurs contenciós administratiu, i/o la interposició del recurs especial en
matèria de contractació regulat per l’article 40 del TRLCSP quan s’escaigui, o qualsevol
dels regulats a la Llei 30/1992.
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MODEL DE PROPOSICIÓ
“En/Na ................................................, domiciliat a ............................., carrer ..................
número ........................ amb DNI. número ...................., major d’edat, en nom propi (o en
representació de l’empresa .............................., amb domicili a .......................
carrer............................ número........), FA CONSTAR:
a) Que assabentat del Plec de clàusules per a l’execució de la “PROJECTE PER
L’APROVACIÓ D’UNA ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO
URBANITZABLE. Riudecanyes Aventura: Aprofitament de la làmina d’aigua de
l’embassament de Riudecanyes per a activitats esportives i recreatives aquàtiques.
Descripció de les actuacions i modificacions posteriors al projecte inicial. Plec de
prescripcions tècniques i valoració de l'obra civil de condicionament de la zona d'ubicació
de Riudecanyes Aventura”, " i la corresponent licitació que convoca l’Associació
Riudecanyes Aventura, sol·licita la seva admissió a la mateixa.
b) Que es compromet a realitzar l’objecte del contracte pel preu de:
Preu + IVA (degudament desglossades ambdues partides)
c) Que accepta íntegrament les clàusules del Plec.
Lloc, data i signatura del licitador.”

NOTA: Per a les proposicions presentades per correu, els licitadors hauran de justificar la
data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i comunicaran a aquest Associació la
remissió de l’oferta mitjançant telegrama en el mateix dia. Sense aquest requisit no
s’admetran les proposicions que es rebin després de la data de finalització del termini. En
cap cas no s’admetran les ofertes rebudes per correu transcorreguts tres dies naturals
després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.
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ANNEX 1

En/N
.................................................
com
a
representant
de
l’Empresa
..................................................... i d’acord amb la clàusula 11.2.3 del Plec de Clàusules
referent a "PROJECTE PER L’APROVACIÓ D’UNA ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS
PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE. Riudecanyes Aventura: Aprofitament de la làmina
d’aigua de l’embassament de Riudecanyes per a activitats esportives i recreatives
aquàtiques. Descripció de les actuacions i modificacions posteriors al projecte inicial. Plec de
prescripcions tècniques i valoració de l'obra civil de condicionament de la zona d'ubicació de
Riudecanyes Aventura”,”, declaro que les xifres globals de negocis de l’empresa i de les
obres realitzades per l’empresa en el curs dels tres darrers anys que segueixen són certes:
IMPORT DE LA XIFRA GLOBAL DE NEGOCIS DE L’EMPRESA

ANYS

2012

IMPORTS ANUALS

................................

2013

................................

2014

................................

ANYS

OBRES

2012

................................

2013

................................

2014

................................

............................. , a .. de ................ de 2015
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ANNEX 2
Declaració responsable per a persona jurídica
Declaració responsable de complir amb les condicions establertes legalment per contractar
amb l’Associació Riudecanyes Aventura
......................................................................................, amb DNI núm..........................., en nom propi,
o com a representant de l’empresa..........................................................................................................
amb
domicili
a..........................................................................,
i
número
d’identificació
fiscal......................................com a licitador del
contracte d’obres
Ref. EOBR-0001/2015

“PROJECTE PER L’APROVACIÓ D’UNA ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN
SÒL NO URBANITZABLE. Riudecanyes Aventura: Aprofitament de la làmina d’aigua de
l’embassament de Riudecanyes per a activitats esportives i recreatives aquàtiques.
Descripció de les actuacions i modificacions posteriors al projecte inicial. Plec de
prescripcions tècniques i valoració de l'obra civil de condicionament de la zona d'ubicació de
Riudecanyes Aventura”, DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que el participant o societat que represento està facultat/da per establir un contracte amb el sector
públic, ja que compleix amb les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració,
té capacitat d’obrar i no es troba en cap de les prohibicions per contractar, d’acord al que està regulat
al capítol II, Títol II del Llibre I del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
2. Que compleix tots els requisits de capacitat i solvència establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars que regeixen aquest contracte.
3. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del contracte i que està al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableixen els
articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre
4.Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no en formen part cap de les
persones a qui es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat. Igualment, que ni
aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan compresos en
les causes d’incapacitat incompatibilitat per contractar.
5. Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’obertura,
la instal·lació i el funcionament legal de l’empresa.
6. Que autoritza a la Associació Riudecanyes Aventura a sol·licitar a la Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les
dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries i en matèria de seguretat
social, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en el TRLCSP i demés normativa
de desenvolupament, per participar en el procediment de contractació que ens ocupa.
7. Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant la tramitació d'aquest
contracte és .................................
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’Associació Riudecanyes Aventura , signo
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell
d’aquesta empresa.

....................................., ....... de............... de.....................
(segell)
Signat
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ANNEX 3
Declaració responsable per a persona física
Declaració responsable de complir amb les condicions establertes legalment per contractar
amb l’Associació Riudecanyes Aventura
......................................................................................, amb DNI núm..........................., en nom propi,
amb
domicili
a..........................................................................,
i
número
d’identificació
fiscal......................................com a licitador del
contracte d’obres
Ref. EOBR-0001/2015

“PROJECTE PER L’APROVACIÓ D’UNA ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN
SÒL NO URBANITZABLE. Riudecanyes Aventura: Aprofitament de la làmina d’aigua de
l’embassament de Riudecanyes per a activitats esportives i recreatives aquàtiques.
Descripció de les actuacions i modificacions posteriors al projecte inicial. Plec de
prescripcions tècniques i valoració de l'obra civil de condicionament de la zona d'ubicació de
Riudecanyes Aventura”,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que el participant o societat que represento està facultat/da per establir un contracte amb el sector
públic, ja que compleix amb les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració,
té capacitat d’obrar i no es troba en cap de les prohibicions per contractar, d’acord al que està regulat
al capítol II, Títol II del Llibre I del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
2. Que compleix tots els requisits de capacitat i solvència establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars que regeixen aquest contracte.
3. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del contracte i que està al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableixen els
articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre
4.Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no en formen part cap de les
persones a qui es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat. Igualment, que ni
aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan compresos en
les causes d’incapacitat incompatibilitat per contractar.
5. Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’obertura,
la instal·lació i el funcionament legal de l’empresa.
6. Que autoritza a la Associació Riudecanyes Aventura a sol·licitar a la Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les
dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries i en matèria de seguretat
social, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en el TRLCSP i demés normativa
de desenvolupament, per participar en el procediment de contractació que ens ocupa.
7. Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant la tramitació d'aquest
contracte és .................................
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’Associació Riudecanyes Aventura , signo
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell
d’aquesta empresa.

....................................., ....... de............... de.....................
(segell)
Signat
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SIGNATURA : JOAN BARTOLÍ GUILLEMAT
Secretari Associació Riudecanyes Aventura

VIST-I-PLAU DEL PRESIDENT
Sr. Josep LLebaria Nolla

Reus, 11 de maig de 2015
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