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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE  

 
ACTA NÚM.2/ 09 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 4 de maig de dos mil nou. Quan són les dinou hores, 
es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat els membres 
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de 
caràcter ordinari, se celebra a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. Rosa 
Boladeras i Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENTA 
 
SRA. ROSA BOLADERAS I SERRAVIÑALS (PSC-CPM) 
Regidora de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
SRA. MARIA SOLER SALA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’Abrera 
 
SRA. DOLORS PUEYO BERTRÁN (ERC-AM) 
Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló 
 
SR. MANEL CABALLERO I BOIRA (CiU) 
Regidor de Martorell  
 
SRA. ELENA EMBUENA GARCÍA (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Joan de Despí 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
SRA. MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues  
 
SR. LLUÍS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
SR. JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
SRA. EVA Mª MARTÍNEZ MORALES 
Regidora de Vallirana 



 
2 

 
SR. FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
SRA. PILAR JOANIQUET I ANMELLA  
Regidora de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA MARTÍNEZ PARRA  
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
SR. VICTOR SERRANO PÉREZ  
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ  
Regidora de Gavà 
 
SR. F.XAVIER PAZ PENCHE (PSC – CPM) 
Regidor de Molins de Rei 
 
SRA. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA (PSC – CPM) 
Alcaldessa d’ Esparreguera 
 
ICV-EUiA-EPM.      
 
SR. JORDI BORRELL ALONSO 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires  
 
SR. FELIP CASTILLO VILLEGAS  
Regidor de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO   
Regidora de Castelldefels 
 
SRA. LIDIA MUÑOZ CÀCERES   
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY  
Alcalde de la Palma de Cervelló 
 
SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
CiU.    
 
SR. JOSEP MARIA LLOP I RIGOL  
Regidor de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA PEDROSA I VARELA  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
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SR. SANTIAGO BARONA I GARCÍA   
Regidor de Castelldefels  
 
ERC-AM.   
 
SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN  
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
MARCEL.LI REYES I VIDAL 
Regidor de Gavà 
 
PP.     
 
SR. JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
  
SR. LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
     
SR. MANUEL REYES LÓPEZ  
Regidor de Castelldefels 
 
SR. JOAQUIN SERGIO GARCÍA PÉREZ  
Regidor de Viladecans 
 
C-PC. 
 
SRA. MARGARITA MANZANO LOPEZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA (PSC – CPM) 
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN  (PSC – CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SRA. PATRICIA D. SILVA GERMÁN (PSC – CPM) 
Regidora del Papiol  
 
SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM) 
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU). 
Regidora de Corbera de Llobregat 
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SR. FRANCESC MOLINA I NÚÑEZ (CiU). 
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
Seguidament per la Sra. Presidenta es declara oberta la sessió i ordena que s’entri a tractar els 
assumptes continguts a l’Ordre del dia, en relació amb els quals s’adopten els acords següents: 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 1/09, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 1/09, corresponent a la sessió celebrada el dia 16  
de febrer. 
 
3.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 1/09, de 9 de gener, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb els ajuntaments d’Olesa de Montserrat, Esparreguera i Abrera pel 
desenvolupament del projecte Taller d’Ocupació Zona Nord del Baix Llobregat 2009. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 50/08, de 22 de maig, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de 2 de juny de 2008, es va aprovar la sol·licitud de subvenció de 
diferents accions que conformen el projecte integral del Consell Comarcal al Servei d’Ocupació de 
Catalunya dins la convocatòria de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals pels 
exercicis 2008 i 2009, aprovada per l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern, aprovat en data 6 d’octubre de 2008, es 
va acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament de 
les diferents accions que conformen el projecte integral del Consell Comarcal dins la convocatòria 
de projectes i accions per a l’ocupació d’àmbit local 2008-2009, entre els quals es trobava el Taller 
d’Ocupació Zona Nord del Baix Llobregat. 
 
  Vist que els ajuntaments d’Olesa de Montserrat, Esparreguera i Abrera han 
manifestat el seu interès en que aquest Consell Comarcal promogui un Taller d’Ocupació adreçat 
al col·lectiu de persones majors de 25 anys aturats/des amb l’objecte de realitzar intervencions 
relatives a la recuperació del patrimoni i atenció a les persones. 
 
  Vista la minuta de conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal i els 
ajuntaments d’Olesa de Montserrat, Esparreguera i Abrera pel desenvolupament del projecte 
Taller d’Ocupació Zona Nord del Baix Llobregat, que s’adjunta a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic i pel 
Responsable del programa en data 9 de gener de 2009, que s’adjunta a l’expedient, proposant 
amb caràcter d’urgencia l’aprovació de la subscripció d’aquest conveni. 
 

Atès que no hi ha previst celebració de cap sessió de la Junta de govern fins al 19 
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de gener i que és necessari, segons consta en l’expedient, d’aprovar la subscripció d’aquest 
conveni, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera 
sessió de la Junta de Govern que se celebri. 

 
Vist l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 que delega, entre altres, a favor de la 

Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta de Govern per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efecte de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 

 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
 

RESOLC 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments d’Olesa de Montserrat, Esparreguera i 
Abrera pel desenvolupament del projecte Taller d’Ocupació Zona Nord del Baix Llobregat 2009, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
  SEGON.- Comunicar el present Decret als ajuntaments d’Olesa de 

Montserrat, Esparreguera i Abrera perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta 

de Govern que se celebri i donar compte en el proper Ple que se celebri.” 
 

b) Decret núm. 14/09, de 2 de març, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 1/09. 
 

“ Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 19 de gener 
d’enguany que aprova la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona i l’acceptació de 
la subvenció atorgada per import de 9.000,00€ per a l’elaboració dels Plans locals de Joventut dels 
municipis de Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, la Palma de Cervelló, Sant Climent de 
Llobregat i Torrelles de Llobregat  i vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de desenvolupament 
estratègic en relació a les partides pressupostàries necessàries per a l’execució del projecte. 
   

Vist el Decret de Presidència 122/08, de data 18 de desembre de 2008, que 
aprova acceptar les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al 
desenvolupament dels projectes “Dispositiu per a processos de tancament, reestructuració i 
deslocalització empresarial” i “Programa Mart XXI al Baix Llobregat” amb una aportació  màxima 
de 206.014,00€ i 17.445,00€ respectivament i vist l’informe  del Coordinador de l’Àrea de 
desenvolupament estratègic en relació a les partides pressupostàries necessàries per a l’execució 
del projecte. 
   

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal , de data 15 de 
desembre de 2008, que aprova acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya per al desenvolupament del projecte “Foment de la igualtat d’oportunitats dona-home al 
mercat de treball del Baix Llobregat”  amb una aportació  màxima de 50.000,00€ i vist l’informe  de 
la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials  en relació a les partides 
pressupostàries necessàries per a l’execució del projecte 
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Vist l’informe de la tècnica del Departament de Recursos Humans en relació a la 
necessitat de transferir crèdits entre diverses partides del capítol I de acord a les noves 
necessitats dels serveis. 
 

Vist que al pressupost inicial d’aquest Consell Comarcal per a l’exercici 2009 es 
va incloure  crèdits per import de 11.310,00 € per a la realització del projecte subvencionat pel 
programa de Foment al desenvolupament local (FDL) “ Adaptació Guia del Congressista en format 
virtual” i que finalment aquest projecte es va executar a l’exercici 2009. 
 

Atès el que estableix l'article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals   i les Bases d'Execució. 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 1/09,  mitjançat crèdit generat finançat 
per les subvencions concedides  transferència de crèdit  d’acord al següent detall: 
 
  
1. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      

452 13100 
Ret. Personal Laboral 
eventual 0,00 23.360,95  23.360,95 

452 16001 
Seg. Social pers. Laboral 
eventual 0,00 7.587,90  7.587,90 

121 13100 
Ret. Personal Laboral 
eventual 31.139,04 21.363,62  52.502,66 

121 16001 
Seg. Social pers. Laboral 
eventual 9.803,04 6.564,90  16.367,94 

121 13000 
Retribució personal 
laboral 961.231,89  58.877,37 902.354,52 

      
 Total 1.002.173,97 58.877,37 58.877,37 1.002.173,97 
      
2. CRÈDITS GENERATS     
      
INGRESSOS     
  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      

46103 
Diputació PLJ - 
Ajuntaments 0,00 9.000,00 9.000,00  

45523 Generalitat Projectes 0,00 273.459,00 273.459,00  
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innovadors 09 
      
 Total 0,00 282.459,00 282.459,00  
      
DESPESES     
  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
452 22706 Estudis i treballs tècnics 0,00 2.000,00 2.000,00  
452 46200 Ajuntaments Joventut 0,00 7.000,00 7.000,00  
      

322 13101 
Ret. Pers. Projectes 
innovadors 0,00 71.804,50 71.804,50  

322 16001 
Seg. Soc. Projectes 
innovadors 0,00 28.800,00 28.800,00  

322 22706 
Projectes innovadors 
2009 0,00 18.100,00 18.100,00  

322 48900 
UGT  Baix Llobregat ( PI 
2009) 0,00 64.007,25 64.007,25  

322 48901 
CCOO  Baix Llobregat ( 
PI 2009) 0,00 64.007,25 64.007,25  

322 48902 Conveni UPC (PI 2009) 0,00 26.740,00 26.740,00  
      
 Total 0,00 282.459,00 282.459,00  
      
3. BAIXES DE CRÈDIT     
      
INGRESSOS  Crèdit inicial Baixes Crèdit final  
      

45525 

Foment 
Desenvolupament Local 
2008 7.917,00 -7.917,00 0,00  

46221 Consorci de Turisme 17.723,00 -3.393,00 14.330,00  
      
 Total 25.640,00 -11.310,00 14.330,00  
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      

322 22712 
Estudis Foment Ocupació 
Local 2008 11.310,00 -11.310,00 0,00  

      
 Total 11.310,00 -11.310,00 0,00  
 

SEGON.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del Consell 
Comarcal.” 
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c) Decret núm. 15/09, de 17 de març, relatiu a aprovar el resultat pressupostari  del 
Consell Comarcal corresponent a l'exercici de 2008. 

 
“ Atès que el Departament de Comptabilitat de la Intervenció General d'aquesta 

Administració Comarcal, amb data 17 de gener d'enguany va començar a iniciar les tasques de 
liquidació del Pressupost de l'exercici 2009. 
 
  Atès que en el tancament i liquidació de l'exercici econòmic 2008, s'han acomplert 
les prescripcions de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i Reial Decret 500/1990 de 
20 d'abril pel que es regula el Capítol I i del Títol sisè del Reial Decret 2/2004 . 
 
  Atès que s'ha emès informe favorable per la Intervenció General d'aquesta 
Administració General. 
 
  Atès que en virtut d’allò que es disposa a l'article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 
de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la competència per 
l'aprovació de la Liquidació de Pressupost pertany a Presidència, vinc a disposar el següent: 
 
  PRIMER.- Aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Consell Comarcal 
corresponent a l'exercici de 2008 amb la composició següent: 
 
A/ RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 19.826.384,22 18.384.945,20  1.441.439,02 
   b. Altres operac.  no  financ. 3.841.135,09 4.051.139,60  -210.004,51 
1. Total operacions no 
financeres (a+b) 

23.667.519,31 22.436.084,80  1.231.434,51 

2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

23.667.519,31 22.436.084,80  1.231.434,51 

     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb 
romanet de tresoreria 

  152.985,15  

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

  333.438,89  

6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

  704.254,98 -217.830,94 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

   1.013.603,57 

 
  SEGON.- Aprovar  L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l'exercici 2008. 
 

A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 

 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  
reconeguts 

Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

3. Taxes i altres 
 

391.588,98 391.339,57 328.384,90 62.954,67 

4. Transferències corrents 
 

25.350.448,82 17.843.767,43 13.833.673,11 4.010.094,32 

5.  Ingressos patrimonials 
 

1.394.000,00 1.591.277,22 1.550.448,40 40.828,82 

6.   Enajenació d’inversions reals 
 

 180.303,60 180.303,60 0,00 

7. Transferències de capital 
 

5.181.899,80 3.660.831,49 3.434.898,68 225.932,82 

8. Actius financers 
 

396.987,87 0,00   

 TOTAL 32.714.925,47 23.667.519,31 19.327.708,68 4.339.810,63 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions  
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

5.005.593,54 3.987.031,77 3.919.275,69 67.756,08 

2. Despeses bens corrents 
  

8.497.184,37 5.504.288,014 3.550.832,15 1.953.455,86 

3. Despeses financeres 
 

3.000,00 473,60 473,60 0,00 

4. Transferències corrents 
 

13.501.300,85 8.893.151,82 6.876.475,99 2.016.675,83 

6. Inversions reals 
 

707.846,71 516.240,93 462.427,28 53.813,65 

7. Transferències de capital 
 

5.000.000,00 3.534.898,67 1.800.330,58 1.734.568,09 

 TOTAL 32.714.925,47 22.436.084,80 16.609.815,29 5.826.269,51 
 
B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets reconeguts           Rectificacions Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

1994 41.935,62 0’00 0,00 41.935,62 
2000 300,51 0,00 0,00 300,51 
2001 81.992,31 0,00 0,00 81.992,31 
2002 507,07 0,00 0,00 507,07 
2004 2.514,95 0,00 0,00 2.514,95 
2005 13.132,08 0,00 0,00 13.132,08 
2006 301.809,70 0,00 274.586,63 27.223,07 
2007 5.832.051,61 0,00 4.622.775,11 1.209.276,50 
TOTAL 6.274.243,85 0,0 4.897.361,74 1.376.882,11 
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DESPESES 
 
Exercici 

 
Oblig. Pendents de 

pagament 
Saldo inicial 

Rectificacions Pagaments realitzats  Obligacions 
pendents de 
pagament 

1993 9.757,59 0’00  9.757,59 
1994 676,14 0’00  676,14 
1995 4.265,06 0,00  4.265,06 
2001 101.589,95 -0,01  101.589,94 
2002 21.735,18 -0,02  21.735,16 
2003 52.703,47 -0,06  52.703,41 
2004 84.429,59 -0,05 69.951,83 14.477,71 
2005 167.529,11 -0,30 102.497,24 65.031,57 
2006 3.473.804,86 0,00 2.746.009,26 727.795,60 
2007 7.059.760,39 -0,01 5.751.206,69 1.308.553,69 
TOTAL 10.976.251,34 -0,45 8.669.665,02 2.306.585,87 
 
  TERCER.- Aprovar EL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2008 
en la composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Liquits  29.219.212,16  30.488.177,18 
2. Drets pendents cobrament   5.688.120,71  6.273.213,01 
    + del pressupost corrent 4.339.810,63  5.832.051,61  
    + del pressupost tancat 1.376.882,11  442.192,24  
    + d’operacions no 
pressupost. 

11.553,89  9.095,08  

    - d’operacions no pressupost 40.125,92  10.125,92  
3. Obligacions pendents de 
pagament 

 8.664.471,83  11.742.777,30 

    + del pressupost corrent 5.826.269,51  7.059.760,39  
    + del pressupost tancat 2.306.585,87  3.916.490,95  
    + d’operacions no 
pressupostàries 

558.618,28  793.887,79  

    - d’operacions no 
pressupostàries 

27.001,83  27.361,83  

I. Romanents de tresoreria total 
(1+2+3) 

 26.242.861,04  25.018.612,89 

II. Saldos de dubtós cobrament  453.030,19  208.640,19 
III. Excés de finançament 
afectat 

 19.486.820,06  19.182.017,69 

IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals (I-II-III) 

 6.303.010,79  5.627.955,01 

 
  QUART.- Aprovar L'ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de 
2008 següent: 
 
Romanent de crèdit    10.278.840,67 
 
 - Compromesos      2.742.623,33 
 - No compromesos     7.536.217,34 
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  CINQUÈ.- Declarar crèdits incorporables per import   6.675.896,19 euros, dels quals  
6.667.679,22€ corresponents a despeses amb finançament afectat  i 8.216,97 a despeses 
compromeses i  iniciar la tramitació administrativa per incorporar la resta de romanents de crèdits amb 
el seu finançament d’acord amb la següent relació: 
 
1. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT  

   
Partida Descripció Crèdit 

    a incorporar 
      

322 13131 Retrib. Personal PO 2008 12.686,23 
322 13156 Retrib. Personal IPIS 2008 279.096,14 
322 13176 Retrib. Personal Upd 2008 1 fase 38.297,22 
322 16031 Seg. Social PO 2008 5.451,04 
322 16056 Seg. Social IPIS 2008 120.771,62 
322 16076 Seg. Social UPD 2008 1 fase 13.635,45 
322 20656 Lloguer equips IPIS 2008 20.000,00 
322 22056 Despeses de funcionament IPIS 2008 69.760,86 
322 22076 Despese de funcionament UPD 2008  3.152,20 
322 22456 Assegurances IPIS 2008 3.245,44 
322 22712 Foment de desenvolupament local 12.000,00 
322 23176 Despeses de locomoció UPD 1 fase 200,00 

     
322 46205 Ajuntaments Pactes territorials 2005 174.821,18 
322 46208 Ajuntaments Pactes territorials 2006 72.259,72 
322 46209 Ajuntaments Pactes Territorials 2007 620.686,07 

     
322 48904 Cordibaix- intel.ligència límit 7.680,00 

     
422 22300 Transport escolar curs 08/09 2.247.127,26 
422 22706 Menjador curs 08/09 17.885,67 
422 48110 Ajuts individuals 08/09 2.689.006,59 
422 48901 Centres AEP ( El Prat) 08/09 157.000,00 

     
435 22101 Subministres Parc Torreblanca 9.350,83 
435 22102 Altres despeses Parc Torreblanca 9.042,00 
435 22701 Seguretat Parc Torreblanca 11.386,65 

     
711 21000 Condicionament inf. I camins Can Colomer 13.471,05 
711 22707 Estudi les muntanyes del Baix 50.166,00 

     
911 46200 Transferències ajuntaments AOC 9.500,00 

     
  Total 6.667.679,22 
   

2. DESPESES COMPROMESES   
   

Partida Descripció Credit 
    a incorporar 
      
121 22706 Treballs taxació  CODJGN 1.624,00 
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121 62200 Direcció obra Instal.lacions 6.592,97 
      

   TOTAL CRÈDITS 8.216,97 
 
  SISÈ.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat d’acord a la proposta aprovada per la Junta de Govern del Patronat 
Comarcal, en sessió de 2 de març d’enguany i que a continuació s’especifica: 
 
  Atès que el Departament de Comptabilitat de la Intervenció General d'aquesta Administració Comarcal, 
amb data 17 de gener d'enguany va començar a iniciar les tasques de liquidació del Pressupost de l'exercici 2008. 
 
  Atès que en el tancament i liquidació de l'exercici econòmic 2008, s'han acomplert les prescripcions de 
la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
  Atès que s'ha emès informe favorable per la Intervenció General d'aquesta Administració General. 
 
  Atès que en virtut d’allò que es disposa a l'article 11 apartat 2 dels Estatuts del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat correspon a la Junta de Govern aprovació de la Liquidació de Pressupost, per 
elevar-la posteriorment al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva incorporació als documents generals respectius 
i llur tramitació posterior. 
 

Per tot això, aquest Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat corresponent a l'exercici de 2008 amb la composició següent: 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 4.020.236,98 4.020.236,98   
   b. Altres operacions no financ.     
1. Total operacions no financeres 4.020.236,98 4.020.236,98   
2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 4.020.236,98 4.020.236,98  0,00 
     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb 
romanet de tresoreria 

    

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

    

6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

    

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   0,00 

 
 
  SEGON.- Aprovar  L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l'exercici 2008 del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
 
A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI CORRENT  
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

 Descripció Pressupost Drets  reconeguts Recaptació neta  Pendent de 
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  Definitiu cobrament 
3. Taxes i altres 

 
0,00 

 
875,41 875,41 0,00 

4. Transferències corrents 
 

4.605.498,04 3.990.009,98 3.144.594,00 845.415,98 

5.  Ingressos patrimonials 
 

20.000,00 29.351,59 29.351,59 0,00 

 TOTAL 4.625.498,04 4.020.236,98 3.174.821,00 845.415,98 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions 

Reconegudes 
Pagaments 
realitzats 

Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

1.850.587,49 1.665.328,88 1.629.891,27 35.437,61 

2. Despeses bens corrents  
 

1.532.699,73 1.285.745,95 928.997,16 356.748,79 

4. Transferències corrents 
 

1.242.210,82 1.069.162,15 19.057,13 1.050.105,02 

 TOTAL 4.625.498,04 4.020.236,98 2.577.945,56 1.442.291,42 
 
 
B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets 
reconeguts 

Drets anul·lats Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

2007 
 

212.016,61  212.016,61 0,00 

TOTAL 212.016,61  212.016,61 0,00 
 
 
DESPESES 
 

Exercici 
 

Obligacions 
reconegudes 

Modificació saldo 
inicial 

Pagaments realitz.  Pendent de 
pagament 

2007 
 

1.300.643,20 0,01 1.300.643,21 0,00 

TOTAL 
 

1.300.643,20 0,01 1.300.643,21 0,00 

 
  TERCER.- Aprovar  el ROMANENT DE TRESORERIA a 31 de desembre de 2008 del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat  en la composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Liquits  671.139,70   
2. Drets pendents cobrament   846.480,84   
    + del pressupost corrent 845.415,98    
    + del pressupost tancat     
    + d’operacions no pressupost. 1.064,86    
    - d’operacions no pressupost     
3. Obligacions pendents de 
pagament 

 1.517.620,54   

    + del pressupost corrent 1.442.291,42    
    + del pressupost tancat     
    + d’operacions no pressupostàries 75.329,12    
    - d’operacions no pressupostàries     
I. Romanents de tresoreria total     
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(1+2+3) 
II. Saldos de dubtós cobrament     
III. Excés de finançament afectat     
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals (I-II-III) 

    

 
QUART.-  Aprovar l’ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de 2008  del Patronat 

Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat següents: 
  
 1. Romanent de Crèdits               605.261,06 
 2. Total crèdits incorporables   
      - Compromesos              192.125,57 
  
 
 3. Total crèdits no incorporables              413.135,49 
       
 
  SETÈ.-  Iniciar la tramitació administrativa per formar els Estats i els Comptes de 
l'exercici de 2008. 
 
  VUITÈ.-  Donar compte del present Decret i de l'expedient de liquidació a la Junta de 
Govern i al Ple del Consell Comarcal, de conformitat amb allò que disposa la Llei 39/88 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 

d) Decret núm.16/09, de  17 de març, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 2/09. 
 

“ Atès que en la liquidació del Pressupost de 2008 l'estat de romanent de crèdits a 31 
de desembre de 2008 és el següent: 
 
 1) Romanent de crèdit     10.278.840,67 
 
  - Compromesos         2.742.623,33 
  - No compromesos      7.536.217,34 
 
Així com el Romanent de Tresoreria total de    26.242.861,04  
 
    -Romanent de Tresoreria per Despeses Generals    6.303.010,79 
 
    -Romanent de Tresoreria per Despeses amb  
      finançament afectat     19.486.820,06 
 

Atès que durant l'exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels 
projectes i les activitats amb finançament afectat per l'any 2008, consignats en el Pressupost. 
 

Atès el que estableix l'article 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 48 del Real Decret 500/90 que 
desenvolupa el Capítol I del títol sisè de la Llei 39/88 i l'article 12è de les Bases d'execució. 
 

Vist l’informe de la Gerent 
 

Vist l’informe d’intervenció 
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Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 2/09 d’incorporació al Pressupost de 
2009 dels romanents de crèdits del Pressupost de despeses de l'exercici immediat anterior i el seu 
finançament de conformitat amb el que estableix l’article 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
 

Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
      

322 13131 Retrib. Personal PO 2008 12.686,23 
322 13156 Retrib. Personal IPIS 2008 279.096,14 
322 13176 Retrib. Personal Upd 2008 1 fase 38.297,22 
322 16031 Seg. Social PO 2008 5.451,04 
322 16056 Seg. Social IPIS 2008 120.771,62 
322 16076 Seg. Social UPD 2008 1 fase 13.635,45 
322 20656 Lloguer equips IPIS 2008 20.000,00 
322 22056 Despeses de funcionament IPIS 2008 69.760,86 
322 22076 Despese de funcionament UPD 2008  3.152,20 
322 22456 Assegurances IPIS 2008 3.245,44 
322 22712 Foment de desenvolupament local 12.000,00 
322 23176 Despeses de locomoció UPD 1 fase 200,00 

      
322 46205 Ajuntaments Pactes territorials 2005 174.821,18 
322 46208 Ajuntaments Pactes territorials 2006 72.259,72 
322 46209 Ajuntaments Pactes Territorials 2007 620.686,07 

      
322 48904 Cordibaix- intel.ligència límit 7.680,00 

      
422 22300 Transport escolar curs 08/09 2.247.127,26 
422 22706 Menjador curs 08/09 17.885,67 
422 48110 Ajuts individuals 08/09 2.689.006,59 
422 48901 Centres AEP ( El Prat) 08/09 157.000,00 

      
435 22101 Subministres Parc Torreblanca 9.350,83 
435 22102 Altres despeses Parc Torreblanca 9.042,00 
435 22701 Seguretat Parc Torreblanca 11.386,65 

      
711 21000 Condicionament inf. I camins Can Colomer 13.471,05 
711 22707 Estudi les muntanyes del Baix 50.166,00 

      
911 46200 Transferències ajuntaments AOC 9.500,00 

      
  Total 6.667.679,22 

 
   

INGRESSOS  
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Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
      

45525 Generalitat- Foment Desenv. Local  1.680,00 
45531 Generalitat PO 2008 3.666,50 
45556 Generalitat IPIS 2008 101.984,19 
45576 Generalitat UPD 2008, 1 fase 83.243,18 
42019 FSE Igualbaix Acció 2 52.681,31 
45512 Generalitat Pactes Territorials 2005 169.005,06 
45513 Generalitat Pactes Territorials 2006 70.759,71 
45522 Generalitat pactes Territorials 2007 620.686,07 
45504 Generalitat ensenyament 08/09 5.112.035,99 
46107 Diputació- Pactes territorials 7.680,00 
75507 PUOSC - Can Colomer 13.471,05 
87003 Romanent de tresoreria finançament afectat 483.467,47 

      
  Total 6.667.679,22 

 
2. DESPESES COMPROMESES 
 
Partida Descripció Credit 
    a incorporar 
      
121 22706 Treballs taxació  CODJGN 1.624,00 
      
121 62200 Direcció obra Instal.lacions 6.592,97 
      
  Total 8.216,97 

      
   

INGRESSOS  
   

Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
      

87002 Romanet de Tresoreria 8.216,97 
      
  Total 8.216,97 

 
SEGON.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del Consell 

Comarcal. 
 

e) Decret núm. 31/09, de 6 d’abril, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 3/09, 
mitjançat crèdit generat finançat per les subvencions concedides i transferència de 
crèdit. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 6 d’abril 

d’enguany que aprova la subscripció del protocol d’actuació  2009 del conveni de col.laboració 
amb el Consorci del parc de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de prevenció 
d’incendis respecte a les torres de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de Sant Climent 
de Llobregat i Corbera de Llobregat i que preveu una aportació del Consorci del Parc de Collserola 
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per import de cinquanta-sis mil quatre-cents seixanta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims 
(56.463,25€) per a la realització del mateix. 
 

Vist l’informe de la cap de personal en relació a la necessitat de transferir crèdits 
entre diverses partides de la funcional 413 per tal d’adequar-les a les noves necessitats del servei 
de control de mosquits, amb la contractació de cinc prospectors  auxiliar que suposa incrementar 
les partides destinades a despeses de personal en 66.500,00€  transferint crèdit de les partides 
413 62300 i 413 62400 per import de 43.000,00€ i 23.500,00€ respectivament. 
 

Vist que per decret de la Presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona, de data 16 de desembre de 2008, es va aprovar i atorgar una subvenció a 
aquest Consell Comarcal per import de 6.000,00€ per a un projecte d’indicadors intermunicipals de 
la infància i l’adolescència  en risc i  la  posterior prorroga d’execució , fins el dia 30 de juny de 
2009 i vist el informe  del tècnic de serveis socials d’aquesta entitat en relació a la proposta 
d’incorporació de crèdits. 
 

 Atès el que estableix l'article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals   i les Bases d'Execució. 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc 

conferides 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 3/09,  mitjançat crèdit generat finançat 

per les subvencions concedides  i transferència de crèdit  d’acord al següent detall: 
 
  
CRÈDITS GENERATS     
      

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final  

      
711 13100 Retrib. Pers. Parc Collserola 0,00 41.460,64 41.460,64  
711 16001 Seg. Social Parc Collserola 0,00 15.002,61 15.002,61  

313 22706 
Sist. Indicadors de la infancia i 
adolesc. 0,00 6.000,00 6.000,00  

      
 Total despeses 0,00 62.463,25 62.463,25  
      
INGRESSOS     
      

  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final  

      
46225 Consorci Parc de Collserola 0,00 56.463,25 56.463,25  
46104 Diputació- sist. Indicadors 0,00 6.000,00 6.000,00  
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 Total ingressos 0,00 6.000,00 6.000,00  
      
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT     
      
DESPESES      

  
Crèdit 
inicial Altes  Baixes Crèdit final 

      
413 13102 Retribució peons SCM 30.177,37 50.500,00  80.677,37 
413 16002 Seg. Soc. Peons SCM 16.217,04 16.000,00  32.217,04 
413 62300 Maquinaria, instal.lacions i utillatge 66.020,00  43.000,00 23.020,00 
413 62400 Vehicles 50.500,00  23.500,00 27.000,00 
     0,00 
     0,00 
      
 Total despeses 162.914,41 66.500,00 66.500,00 162.914,41 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del Consell 
Comarcal. 
 

f) Decret núm. 38/09, de 21 d’abril, relatiu a aprovar el nomenament de representant a 
l’Assemblea General de Caixa Manlleu. 

 
“Vist que la Caixa Manlleu ha comunicat que, d’acord amb la legislació vigent, el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat té dret a designar un Conseller General per a l’Assemblea 
General de la Caixa Manlleu pel període 2009-2015 i un suplent que substituirà el titular en cas de 
baixa per qualsevol causa. 
 

Vistos els articles 13, 14 i 16 dels Estatuts de Caixa Manlleu, que recullen els 
requisits d’elegibilitat, causes d’incompatibilitat i limitacions per als nomenaments de Consellers 
Generals. 
 

Atès que la designació s’ha d’efectuar pel Ple d’aquest Consell Comarcal abans 
del 30 d’abril d’enguany, i que mitjançant acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
celebrat en data 20 de juliol de 2007, aquesta competència ha quedat delegada a la Junta de 
Govern de la corporació. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de maig i que 

per acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, celebrat en data 20 de juliol de 2007, es 
delega a la Presidència les competències delegades a la Junta de Govern per raons 
fonamentades d’urgència.  

 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar el nomenament de la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, 

Presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a representant titular en l’Assemblea 
General de la Caixa Manlleu; i de la Sra. Maria Soler Sala, Vice-Presidenta d’aquest Consell 
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Comarcal, com a representant suplent en l’Assemblea General de la Caixa Manlleu, per al període 
2009-2015.  

  
SEGON.- Aquests nomenaments queden condicionats a l’efectiva continuïtat dels 

nomenats com a conselleres comarcals, en quant que la propera convocatòria d’eleccions 
municipals se celebrarà abans de què finalitzi els seus mandats en l’Assemblea General de la 
Caixa Manlleu. La pèrdua de la condició de consellera comarcal serà condició resolutòria del 
nomenament. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret, mitjançant certificació acreditativa, a la 

Caixa Manlleu perquè tingui coneixement i als efectes. 
 
QUART – Ratificar el present Decret en la propera sessió plenària que se celebri.” 

 
3.-Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 

 
a) Acord de 2 de març, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb els 

ajuntaments d’Olesa de Montserrat, Esparreguera i Abrera i altres entitats, per a la 
realització de pràctiques de les especialitats formatives del Taller d’Ocupació Zona 
Nord per l’any 2009. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 50/08, de 22 de maig, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de 2 de juny de 2008, es va aprovar la sol·licitud de subvenció de 
diferents accions que conformen el projecte integral del Consell Comarcal al Servei d’Ocupació de 
Catalunya dins la convocatòria de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals pels 
exercicis 2008 i 2009, aprovada per l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern, aprovat en data 6 d’octubre de 2008, es 
va acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament de 
les diferents accions que conformen el projecte integral del Consell Comarcal dins la convocatòria 
de projectes i accions per a l’ocupació d’àmbit local 2008-2009, entre els quals es trobava el Taller 
d’Ocupació Zona Nord del Baix Llobregat. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de gener de 2009 es va aprovar la 
contractació laboral temporal del personal directiu, docent i dels /de les alumnes treballadors/es 
adscrits/es al desenvolupament del programa Taller d’Ocupació Zona Nord Baix Llobregat 2009. 
 
  Vist que en aquest marc, per regular les pràctiques dels/les alumnes 
treballadors/es del Taller d’Ocupació Zona Nord Baix Llobregat 2009, s’ha previst subscriure 
sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments d’Olesa de Montserrat, Esparreguera i 
Abrera així com amb les entitats o fundacions sense afany de lucre Residència Sol Ponent ( Sant 
Andreu de la Barca), Residència Fundació Privada Santa Oliva (Sant Andreu de la Barca), 
Residència d’avis Ntra. Sra. De Montserrat ( Olesa de Montserrat) i Residència Can Comelles 
Patronat Municipal ( Ajuntament Esparreguera). 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic i el 
Responsable de programa en data 24 de febrer de 2009, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
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la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb els ajuntaments d’Olesa de 
Montserrat, Esparreguera i Abrera i les entitats Residència Sol Ponent (Sant Andreu de la Barca), 
Residència Fundació Privada Santa Oliva (Sant Andreu de la Barca), Residència d’avis Ntra. Sra. 
de Montserrat (Olesa de Montserrat) i Residència Can Comelles Patronat Municipal (Ajuntament 
Esparreguera), per a la realització de pràctiques dels/les alumnes treballadors/es del Taller 
d’Ocupació Zona Nord Baix Llobregat 2009, de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments i entitats signatàries així 
com al Servei d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de 
data 20 de juliol de 2007.” 
 

b) Acord de 2 de març, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents 
entitats per a la realització de pràctiques de les especialitats formatives del Taller 
d’Ocupació Comarcal Baix Llobregat per l’any 2009. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 50/08, de 22 de maig, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de 2 de juny de 2008, es va aprovar la sol·licitud de subvenció de 
diferents accions que conformen el projecte integral del Consell Comarcal al Servei d’Ocupació de 
Catalunya dins la convocatòria de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals pels 
exercicis 2008 i 2009, aprovada per l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern, aprovat en data 6 d’octubre de 2008, es 
va acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament de 
les diferents accions que conformen el projecte integral del Consell Comarcal dins la convocatòria 
de projectes i accions per a l’ocupació d’àmbit local 2008-2009, entre els quals es trobava el Taller 
d’Ocupació Comarcal Baix Llobregat 2009. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de gener de 2009 es va aprovar la 
contractació laboral temporal del personal directiu, docent i dels /de les alumnes treballadors/es 
adscrits/es al desenvolupament del programa Taller d’Ocupació Comarcal Baix Llobregat 2009. 
 
  Vist que en aquest marc, per regular les pràctiques dels/les alumnes 
treballadors/es del Taller d’Ocupació Comarcal Baix Llobregat 2009, s’ha previst subscriure 
sengles convenis de col·laboració amb les entitats o fundacions sense afany de lucre 
Fundació Privada Casal d’Avis d’Esplugues de Llobregat, Llar Sant Josep (Sant Boi de 



 
21 

Llobregat), Sant Joan de Deu Serveis Sociosanitaris (Esplugues de Llobregat), Hogar 
Nuestra Señora de Lourdes (Sant Just Desvern), Fundació Privada Caviga (Viladecans), 
Fundació Xanfrà Sant Miquel (Sant Feliu de Llobregat), Fundació Privada Gaspar de Portolá 
(Santa Coloma de Cervelló). 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic i el 
Responsable de programa en data 24 de febrer de 2009, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb les entitats o fundacions sense 
afany de lucre Fundació Privada Casal d’Avis d’Esplugues de Llobregat, Llar Sant Josep (Sant Boi 
de Llobregat), Sant Joan de Deu Serveis Sociosanitaris (Esplugues de Llobregat), Hogar Nuestra 
Señora de Lourdes (Sant Just Desvern), Fundació Privada Caviga (Viladecans), Fundació Xanfrà 
Sant Miquel (Sant Feliu de Llobregat), Fundació Privada Gaspar de Portolá (Santa Coloma de 
Cervelló), per a la realització de pràctiques dels/les alumnes treballadors/es del Taller d’Ocupació 
Comarcal Baix Llobregat 2009, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats signatàries així com al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de 
data 20 de juliol de 2007.” 
 

c) Acord de 2 de març, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat, de col.laboració en la realització de dos projectes 
durant l’any 2009. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 50/08, de 22 de maig, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de 2 de juny de 2008, es va aprovar la sol·licitud de subvenció de 
diferents accions que conformen el projecte integral del Consell Comarcal al Servei d’Ocupació de 
Catalunya dins la convocatòria de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals pels 
exercicis 2008 i 2009, aprovada per l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril, entre les qual es va 
sol·licitar per a la realització d’aquest dos projectes: Jornada sobre la consolidació de la marca 
Baix Llobregat i  Nova edició de la guia de turisme de reunions del Baix Llobregat. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 6 d’octubre de 
2008, es va acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al 
desenvolupament de les diferents accions que conformen aquest projecte integral, atorgant les 
següents subvencions per aquests dos projectes: 

 
-  Jornada sobre la consolidació de la marca Baix Llobregat: 12.020€ ( dotze mil 

vint euros) 
- Nova edició de la guia de turisme de reunions del Baix Llobregat:12.020€ ( dotze 

mil vint euros). 
 
Vist que el cost total d’aquests ascendeix a les quantitats següents: 
 
- Jornada sobre la consolidació de la marca Baix Llobregat: 20.462€ ( vint mil 

quatre-cents seixanta-dos euros) 
-  Nova edició de la guia de turisme de reunions del Baix Llobregat: 17.908€ ( 

disset mil nou-cents vuit euros). 
 
Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat pretén col·laborar en el 

desenvolupament dels esmentats projectes pel que és necessari la subscripció d’un conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat per col·laborar econòmicament i desenvolupar els mateixos. 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica del Departament de Turisme en data 9 de 

febrer de 2009, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern , i entre les que es troba la present. 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat, de col·laboració en els projectes Jornada sobre la consolidació de la marca Baix 
Llobregat i Nova edició de la guia de turisme de reunions del Baix Llobregat,  de conformitat amb 
la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que el 
Consorci de Turisme farà les següents aportacions econòmiques a aquesta entitat per a la 
realització d’aquests projectes: 

 
- Jornada sobre la consolidació de la marca Baix Llobregat: 8.442€ ( vuit mil 

quatre-cents quaranta-dos euros). 
- Nova edició de la guia de turisme de reunions del Baix Llobregat: 5.888€ ( cinc 

mil vuit-cents vuitanta-vuit euros). 
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  SEGON.- Facultar al Sr. Juan Antonio Vázquez Cortado, Conseller de Serveis 
Generals, Règim Interior i Hisenda, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a 
la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 

d) Acord de 16 de març, relatiu al nomenament de representants a la Comissió de 
Seguiment del Conveni relatiu a infrastructures i medi ambient al delta del 
Llobregat, subscrit amb el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente i altres entitats. 

 
“ Vist el Conveni de cooperació en infraestructures i medi ambient en el Delta del 

Llobregat, signat el dia 16 d’abril de 1994, pel Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi 
Ambient, la Generalitat de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament del Prat de Llobregat,  i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
  Atès que d’acord amb la clàusula cinquena del conveni es va constituir una 
Comissió de Seguiment als efectes de supervisar el compliment i l’execució de les previsions 
acordades. 
 
  Atès que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb la clàusula 
cinquena d’aquest conveni, participa amb dos representants en la Comissió de Seguiment. 
 
  Vist que el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí ha sol·licitat en data 5 de 
febrer de 2009 i amb número d’entrada 644 del Registre General d’aquesta entitat, el nomenament 
dels representants d’aquest Consell Comarcal en la Comissió de Seguiment del conveni. 
 

Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 

  PRIMER.- Nomenar a la Sra. Elena Embuena Garcia, Vicepresidenta  d’aquesta 
entitat, i al Sr. Francesc Garcia Guinart, Conseller de Territori i Mobilitat, com a representants del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en la Comissió de Seguiment del Conveni de Cooperació en 
Infraestructures i Medi Ambient en el Delta del Llobregat, signat el dia 16 d’abril de 1994, pel 
Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
  SEGON.- Comunicar aquest acord a les Administracions signants del conveni 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 

e) Acord de 6 d’abril, relatiu a nomenament de representants a la Junta de Govern del 
Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat. 

 
“ Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Mancomunitat de Municipis 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i Tractament 
de Residus, la Diputació de Barcelona, l’Administració General de l’Estat, i la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, van constituir l’any 2006 el Consorci per a la Recuperació i 
Conservació del Riu Llobregat. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb l’article 6 dels 
Estatuts reguladors d’aquest Consorci, participa amb quatre representants en la Junta de Govern 
del mateix. 

 
Vist que des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha sol·licitat el nomenament 

dels representants d’aquest Consell Comarcal en la Junta de Govern del Consorci. 
 

Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, entre d’altres, 

a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor 
de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 

  PRIMER.- Nomenar els/les següents consellers/es comarcals, representants 
titulars i suplents d’aquesta entitat, en la Junta de Govern del Consorci per a la Recuperació i 
Conservació del Riu Llobregat: 
 
Representants titulars Representants suplents 
-Sra. Rosa Boladeras Serraviñals -Sra. Maria Soler Sala 
-Sr. Francesc Garcia i Guinart -Sr. Lluis Tomás Moreno 
-Sra. Elena Embuena Garcia -Sr. Jordi Borrell Alonso 
-Sr. Josep Maria Llop i Rigol -Sr. Manel Caballero 
 
  SEGON.- Comunicar aquest acord als ens que formen part d’aquest Consorci 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 

f) Acord de 6 d’abril, relatiu a aprovar l’adhesió al conveni subscrit per l’Agència de 
Residus de Catalunya i altres entitats, de col.laboració per a la recollida selectiva de 
paper i cartró. 

 
 “Vist que per acord de la Junta de Govern de 2 de juliol de 2001 es va aprovar l’adhesió 
d’aquesta entitat al conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i l’Agrupació per a 
la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya (ARSPCC) per a la recollida selectiva del 
paper i cartró a Catalunya, adhesió que s’ha anat renovant. 
 
  Vist el nou conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i l’Agrupació per a la Recollida 
Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya, subscrit en data 15 de desembre de 2008, que estableix 
que el paper i cartró recollits selectivament pels ens locals de Catalunya serà lliurat a les 
instal·lacions determinades i que els ens locals rebran una compensació econòmica en concepte 
de valorització. 
 
  Vist que aquest nou conveni garanteix un preu mínim de 36,06€/tona per al paper i 
cartró lliurat a l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya i preveu el 
pagament de forma anual d’una prima als ens locals en funció del volum calculant-se sobre els 
quilos recollits l’any anterior. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i NNTT en 
data 4 de març de 2009, que s’adjunta a l’expedient, proposant l’adhesió a aquest conveni de 
col·laboració. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
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28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència de 
Residus de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i l’Agrupació 
per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya, subscrit en data 15 de desembre de 
2008, per a la recollida selectiva del paper i cartró de Catalunya. 
 

SEGON.- Manifestar el coneixement i l'acceptació en la seva totalitat dels pactes, 
els drets i les obligacions derivades del Conveni. 
 

TERCER.- Lliurar el paper i cartró al receptor de l’Agrupació per a la Recollida 
Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya que correspongui de forma continuada, des de l'adhesió 
al Conveni i fins a la finalització del mateix, i percebre les quantitats econòmiques que en aquest 
s'especifiquen. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a les entitats signatàries d’aquest conveni 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

g) Acord de 6 d’abril, relatiu a aprovar la sol.licitud de pròrroga per l’any 2009 del 
conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Area Metropolitana de 
Barcelona, de col.laboració en la campanya anual de desinsectació del Servei de 
Control de Mosquits. 

 
“Vist que per acord de la Comissió de Govern  de data 7 d’abril de 2003 aquesta 

entitat va subscriure amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona un 
conveni regulador de la participació d’ambdues entitats en el finançament del cost de la 
contractació del personal necessari per a la realització de la campanya de desinsectació de 
mosquits, que realitza anualment el Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 

 
Vist que la clàusula sisena del conveni estableix que tindrà una vigència per al 

2003 i podrà ser prorrogat, previ acord entre ambdues parts per a propers exercicis, havent-se 
prorrogat durant els successius exercicis. 

 
Vist que per enguany la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona ha previst concedir a aquesta entitat una aportació de 44.119,78€ (quaranta-quatre mil 
cent dinou euros amb setanta-vuit cèntims d’euros). 

 
  Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals en data 1 d’abril de 2009, que s’adjunta a l’expedient. 
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Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, l’article 144 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2009 del conveni subscrit 

amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de col·laboració en la 
campanya de desinsectació realitzada pel Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i que preveu que per enguany la Mancomunitat transferirà a favor del 
Consell Comarcal la quantitat de 44.119,78€ (quaranta-quatre mil cent dinou euros amb setanta-
vuit cèntims d’euros) per contribuir a les esmentades operacions de desinsectació. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri en virtut de l’acord de Ple de data 20 de juliol de 2007  de delegació de competències.” 
 

h) Acord de 6 d’abril, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb l’AMPA de 
l’IES Vall d’Arús de Vallirana, per a la utilització de places lliures del servei de 
transport escolar durant el curs 2008-2009. 

 
“Vist el conveni subscrit per aquest Consell Comarcal amb el Departament 

d’Educació de la Generalitat per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de 
transport escolar, per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 

 
Vist que d’acord amb les competències de gestió de transport escolar, aquest 

Consell Comarcal va adjudicar, entre altres, el contracte de servei de transport escolar pel curs 
2006-207, ruta NO148 de l’IES Vall d’Arús a l’empresa Hispa Bus S.A. i que atesa la configuració 
del servei i la capacitat del vehicle destinat al mateix, aquest disposa de diferents places vacants. 

 
Vist que des de l’AMPA de l’IES Vall d’Arús s’ha sol·licitat que quatre alumnes de 

Batxillerat de la zona del Lledoner matriculats a l’IES Vall d’Arús del municipi de Vallirana sense 
dret a transport puguin beneficiar-se d’aquestes places vacants. 

 



 
28 

Vist que la utilització de les places lliures d’un vehicle de transport escolar 
col·lectiu per transportar altres alumnes contribueix a rendabilitzar el servei i oferir un servei 
addicional, tant al centre escolar com al municipis com als alumnes escolaritzats al centre. 

 
Vist que d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en 

data 30 de març de 2009, que s’adjunta a l’expedient, és necessari subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús de Vallirana per a la utilització de places lliures per a 
alumnes de batxillerat. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern , i entre les que es troba la present. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús de 
Vallirana, per a la utilització de places lliures del servei de transport escolar per a alumnes de 
batxillerat per al curs escolar 2008-2009, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  L’AMPA de l’IES Vall d’Arús gestionarà el cobrament de les quotes i el pagament 
al Consell Comarcal, transferint en una sola aportació a aquest Consell Comarcal la quantitat de 
449€ ( quatre-cents quaranta-nou euros), que esdevé del preu fixat pel Departament d’Educació 
d’1 euro diari per alumne pels dies d’utilització del servei i pel total dels quatre alumnes a 
transportar, abans de finalitzar el curs escolar al compte corrent 2100.3089.01.2200087550 de la 
Caixa d’Estalvis i Pensions.  
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a al Servei Territorial d’Ensenyament i a 
l’AMPA de l’IES Vall d’Arús perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

i) Acord de 6 d’abril, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb la Federació de 
Dones per la Igualtat del Baix Llobregat i l’Associació de Dones en Xarxa, pel 
desenvolupament del projecte Dones en xarxa: dones ciutadanes 2009. 

 
“ Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 18 de desembre de 2006, es 

va aprovar la creació del Consell de les Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de 
funcionament, i que es va constituir en data 7 de març de 2007. 
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  Vist que el Consell de les Dones del Baix Llobregat actua com a òrgan adscrit al 
Consell Comarcal i com a òrgan de participació de les dones amb la finalitat d’impulsar polítiques 
d’igualtat i de gènere a la comarca, amb la col·laboració dels 30 ajuntaments, els sindicats i 
patronals més representatius de la comarca, la Federació de Dones per la Igualtat del Baix 
Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones. 
 

Vist que l’associació Dones en Xarxa és una associació sense afany de lucre que neix l’any 
2004 amb la idea de posar de relleu reflexions, iniciatives i opinions de dones progressistes de 
Catalunya. Els objectius es centren en la inclusió de les dones a les TIC’s, analitzar la fractura 
digital, el gènere i les desigualtats, la igualtat d’oportunitats i l’accés a la Societat del coneixement. 

 
Vist que a partir d’aquests objectius neix el projecte: “Dones en Xarxa, Dones 

ciutadanes”, que es desenvolupa de manera pilot a la comarca del Baix Llobregat al llarg del 2007, 
per tal d’incorporar més dones a Internet com a espai virtual de trobada, de discussió i de creació 
d’opinió, i que a l’any 2008 s’ha anant desenvolupant aquest projecte. 

 
Vist que  la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat té per objectiu, 

entre d’altres, l’impuls de l’associacionisme de les dones i el foment de polítiques d’igualtat. 
 

Vist que és d’interès per aquesta entitat, per la Federació de Dones per la Igualtat 
del Baix Llobregat i per l’Associació de Dones en Xarxa establir una relació de col·laboració per 
desenvolupar el projecte “Dones en Xarxa, Dones Ciutadanes 2009” en la comarca del Baix 
Llobregat, col·laboració que s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni entre les 
esmentades entitats, la minuta del qual s’adjunta al present acord. 

Vist l’informe emès per la Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat de data 17 de març de 2009, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Federació de Dones per la 
Igualtat del Baix Llobregat i l’Associació de Dones en Xarxa, de col.laboració per al 
desenvolupament del projecte “Dones en xarxa, dones ciutadanes 2009” al Baix Llobregat, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, i 
que preveu en el compromís segon que el Consell Comarcal del Baix Llobregat aportarà a 
l’Associació de Dones en Xarxa la quantitat econòmica total de 12.500€ ( dotze mil cinc-cents 
euros). 
 
  SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
313.48903 del pressupost previst per enguany. 
 
  TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
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  QUART.- Comunicar el present acord a la Federació de Dones per la Igualtat del 
Baix Llobregat i a l’Associació Dones en Xarxa perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri en virtut de l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències ” 

 
j) Acord de 6 d’abril, relatiu a aprovar el protocol d’actuació 2009 del conveni subscrit 

amb el Consorci Parc de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis mitjançant dos torres de guaita. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 7 d’abril 

de 2008, es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc de 
Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de prevenció d’incendis respecte a les torres 
de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de Sant Climent de Llobregat i Corbera de 
Llobregat. 
 
  Vist que el Pacte segon punt 2 d’aquest conveni estableix que, en quant a les 
torres citades, el Consorci del Parc de Collserola coordinarà les actuacions col·laborant 
tècnicament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat d’acord amb el Protocol d’actuació 
conjunta que s’annexa al present Conveni i que aquest Protocol es renovarà anualment 
 
  Vist que el punt tercer del pacte segon del conveni diu que el Protocol anual 
d’actuació annex al present conveni avaluarà el cost de contractació d’aquest personal per atendre 
les torres de guaita i que aquesta despesa serà abonada al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
amb càrrec al pressupost del Consorci del Parc de Collserola. 
 
  Vist que per enguany és necessari aprovar el protocol d’actuació del conveni 
subscrit amb el Consorci del Parc de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis mitjançant aquestes dues torres de guaita, el qual inclou el protocol operatiu 
actualitzat i el cost del personal. 
 

Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola en data 31 de març de 2009, que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol d’enguany, s’ha 
procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, 
d’acord amb la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de 
Govern, i entre les que es troba la present. 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció del protocol d’actuació 2009 del conveni de 
col·laboració amb el Consorci del Parc de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis respecte a les torres de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de 
Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat, de conformitat amb la minuta de Protocol que 
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s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que el Consorci Parc de Collserola 
aportarà la quantitat de 56.463,25€ ( cinquanta-sis mil quatre-cents seixanta-tres euros amb vint-i-
cinc cèntims) per a la realització del mateix. 
 
  SEGON.- Aplicar aquests despesa màxima per import 56.463,25€ ( cinquanta-sis 
mil quatre-cents seixanta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims) per a l’any 2009, habilitant-se la 
partida pressupostària corresponent dins dels pressupost d’aquest Consell Comarcal per a 
l’exercici 2009. 
 
  TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc de Collserola i als 
Ajuntaments de Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat perquè en tingui coneixement i 
als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

k) Acord de 6 d’abril, relatiu a aprovar les aportacions corresponents a l’exercici 2009 
de diferents Ajuntaments, en el marc del conveni de col.laboració per a la recollida 
selectiva de residus. 

 
“Vist que per acord de la Comissió de Govern de 29 d’octubre de 2001 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments d’Abrera, 
Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat i Olesa de Montserrat per a la 
prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers. 

 
Vist que la clàusula dissetena dels convenis subscrits amb els Ajuntaments 

d’Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat I Olesa de Montserrat, 
s’estableix una vigència inicial fins al 31 de desembre de 2003 i posteriorment pròrrogues 
expresses bianuals, i en aquest sentit han estat prorrogats de manera successiva fins el 31 de 
desembre de 2009. 

 
Vist que la clàusula desena del conveni esmentats estableix que anualment 

s’elaborarà el corresponent pressupost del servei on es fixaran les aportacions dels municipis. 
 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i NNTT 

d’aquesta entitat en data 20 de març de 2009, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva per a 
l’any 2009 en els municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat i Olesa de Montserrat, que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, amb el 
següent desglossament, i la distribució general de partides que s’indiquen: 

 
-ingressos: 453.522,50€ 
-despeses: 453.522,50€ 
 

Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
Vidre ECOVIDRIO 65.213,02 Servei de 

recollida 
46.885,51 

Paper ECOEMBES 32.024,84 Servei de 
recollida 

146.324,95 

 Retorn cànon 25.487,28   
 ARSPCC 47.104,13   
Envasos ECOEMBES 220.745,78 Servei de 

recollida 
240.825,86 

Aportació 
municipis 

 62.947,45 Gestió servei 19.486,18 

Total 2009  453.522,50  453.522,50 
SEGON.- Aprovar les aportacions dels municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, 

Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat i Olesa de Montserrat corresponents a l’any 2009 per a la 
prestació del servei comarcal de recollida selectiva de residus: 
 
Abrera 12.179,53 
Castellví de Rosanes 2.254,97 
Cervelló 9.103,03 
Collbató 3.656,94 
Corbera de Llobregat 15.257,15 
Olesa de Montserrat 20.495,83 
TOTAL 62.947,45 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als municipis d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat i Olesa de Montserrat perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri, en virtut de l’acord de Ple aprovat en data 20 de juliol de 2007, de delegació de 
competències.” 
 

l) Acord de 6 d’abril, relatiu a aprovar una actualització del contracte de servei de 
transport escolar subscrit amb l’empresa Autocares Ízaro SL, per la incorporació 
d’un nou alumne. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 144/07, de 24 de juliol, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2007, es va aprovar l’adjudicació a 
l’empresa Autocares Izaro S.A. del contracte de servei de transport escolar a centres docents 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2007-2008 i 2008-2009 
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per a les rutes OAD 404 de l’Escola Balmes de Sant Boi de Llobregat i OAD 407 del CEE Marià 
Felip Duran i CEIP Salvador Lluch de Gavà. 
 
  Vist que els Serveis Territorials d’educació i el Director de l’Escola Balmes de Sant 
Boi de Llobregat han comunicat la necessitat d’assumir una nova incorporació d’un alumne amb 
necessitats educatives especials i que necessita transport adaptat, que s’incorporarà al transport 
escolar quan finalitzi el seu període d’adaptació al centre. 
 
  Vist que és necessari modificar el contracte amb l’empresa Autocares Izaro per la 
incorporació d’aquest nou alumne a la ruta OAD404 de l’Escola Balmes de Sant Boi de Llobregat, 
que suposaria un augment en itinerari i un increment en el transport obligatori de 26,75€ IVA inclòs 
per dia de transport. 
 
  Vist que d’acord amb els Plecs de clàusules administratives reguladors d’aquest 
contracte, aquesta entitat podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques el servei 
contractat. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 30 de març de 2009, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, entre d’altres, 
a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor 
de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació en el servei de transport escolar per al present 
curs escolar 2008-2009 per a la ruta OAD404 de l’Escola Balmes II de Sant Boi de Llobregat en el 
sentit d’allargar-se fins a l’Escola Balmes I de l’esmentat municipi, així com aprovar la modificació 
del contracte de servei de transport escolar subscrit amb l’empresa Autocares Izaro S.A. per al 
curs escolar 2008-2009 per la incorporació d’un nou alumne a l’esmentada ruta, amb les següents 
condicions contractuals, de conformitat amb la minuta d’annex de modificació del contracte que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament: 
 
OAD404. ESCOLA BALMES I, ESCOLA BALMES II (Sant Boi de Llobregat)  CEIP PUIG 
D’AGULLES (Corbera) – Aprovat per Decret de la Presidència núm. 144/07 de 24 de juliol. 
 
ITINERARI MATI: Corbera. Joan XXIII, 8 1er. 2a. - Lola Anglada 5 - CEIP Puig d’Agulles –  N-II/ 
rotonda a la altura de la Palma de Cervelló - Sant Boi de LL. Balmes I -  Escola BalmesII  
HORARI D'ARRIBADA ALS CENTRES: Escola Balmes II 9.30H. 
                 Puig d'Agulles 9,00H. 
 
ITINERARI TARDA: Sant Boi de Llobregat. Escola Balmes I – Escola Balmes II – N-II/rotonda a la 
altura de la Palma de Cervelló – Corbera. CEIP Puig d’Agulles – Crtra. de Barcelona – Lola Anglada 
5.  
HORARI DE SORTIDA DELS CENTRES: Escola Balmes 16.30H. 
                    Puig d'Agulles 17,00H. 
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KM EN UN SENTIT:   
N. ALUMNES TRANSPORTATS: 3 (2 cadires de rodes) 
ACOMPANYANT/S: 1 
VEHICLE ADAPTAT: 1 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: AUTOCARES IZARO, SA 
PREU/DIA TRANSPORT: 257,41 €  
PREU/DIA ACOMPANYANT:   34,32 €    
TOTAL SERVEI:  291,73 € 
TOTAL (IVA INCLÒS):  312,15 € + 26,75 € a partir del 10 de març inclòs 
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aqueta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del 
present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’esmentada empresa perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

m) Acord de 6 d’abril, relatiu a informar l’ampliació d’un centre comercial al municipi de 
Viladecans. 

 
“Vist que la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya en data 13 de març de 2009, amb número 
d’entrada 1693 del Registre General d’aquesta entitat, va comunicar a aquest Consell Comarcal 
que la societat Metrovacesa S.A. ha presentat una sol·licitud de llicència comercial d’ampliació del 
centre comercial  Vilamarina  al municipi de Viladecans, i que en compliment del que disposa 
l’article 14.3 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei d’equipaments 
comercials, i per tal de resoldre la sol·licitud esmentada, aquest Consell ha d’emetre l’informe 
sobre el projecte presentat. 

 
Atès l’article 14.3 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la 

Llei d’equipaments comercials, que estableix que el Consell Comarcal corresponent ha d’emetre 
informe sobre l’impacte supramunicipal del projecte davant la Direcció General de Comerç quan 
aquella rebi sol·licitud de llicència comercial per a equipaments que estiguin contemplats en 
l’esmentat Decret. 
 

Vist que consultat l’expedient adjunt (exp. LLC-03/09 ( B/C-02), no s’aprecia cap raó 
que aconselli informar desfavorablement l’ampliació del centre comercial Vilamarina al municipi de 
Viladecans, d’acord amb l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 26 de març de 2009, que 
s’adjunta a l’expedient. 

 
Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement l’ampliació del centre comercial  Vilamarina al 
municipi de Viladecans per part de la societat Metrovacesa S.A. (exp. LLC-03/09 (B/C-02), d’acord 
amb el Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei d’equipaments comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 

n) Acord de 6 d’abril, relatiu a informar el Programa d’Orientació per als Equipaments 
Comercials de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

 
“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat com a conseqüència de la 

transferència de serveis produïda a partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, en virtut del 
Decret 5/88, de 13 de gener, va assumir el Servei de Control de Mosquits que es presta en règim 
de gestió directa i amb caràcter comarcal des del 1989, i que es composa d’un equip estable de 
biòlegs i prospectors. 
 

Vist que per acord de la Comissió de Govern  de data 7 d’abril de 2003 aquesta 
entitat va subscriure amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona un 
conveni regulador de la participació d’ambdues entitats en el finançament del cost de la 
contractació del personal necessari per a la realització de la campanya de desinsectació de 
mosquits, que realitza anualment el Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i que per acord de la Junta de Govern de 6 d’abril de 2009, aquest Consell 
Comarcal ha sol·licitat la pròrroga del mateix. 

 
Vist que els costos derivats de la contractació de l’esmentat personal vindran 

finançats en un 100% pel conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana. 

 
Vist que és necessari iniciar el procés de selecció del personal que ha de 

desenvolupar la campanya de desinsectació per enguany per poder començar l’esmentada 
campanya en les dates previstes i que es tractaria de  quatre peons aplicadors/es de plaguicides 
adscrits/es al Servei de Control de Mosquits, d’acord amb les bases del procés de selecció que 
s’adjunten a l’expedient. 
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Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals en data 1 d’abril de 2009, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 140/07, de 20 de 

juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes 
a la Presidència de les corporacions, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar l’inici del procés del selecció, mitjançant concurs de mèrits, per 
a  la contractació laboral temporal de quatre peons aplicadors/es de plaguicides adscrits/es al 
Servei de Control de Mosquits per a la realització de la campanya de desinsectació de mosquits  
per a l’exercici 2009.  
 
  SEGON.- Aprovar les bases de la convocatòria de l’esmentat procés de selecció 
que s’adjunten al present acord, i que preveu que es tramitarà la corresponent oferta pública 
d’ocupació davant l’OSOC de Sant Feliu de Llobregat i/o altres mitjans de comunicació. 
 

TERCER.- Condicionar la contractació d’aquest personal a l’efectiva pròrroga del 
conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona regulador de la 
participació d’ambdues entitats en el finançament del cost de la contractació.” 
 
4.- Ratificar el nomenament de nous representants al Plenari del Consell Econòmic i Social 
per part de Pimec - Baix Llobregat. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu 
Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social com a òrgan de participació i 
representació en matèria econòmico-social. 
 

Vist que, dins el seu caràcter representatiu dels agents econòmics i socials del 
territori, actualment formen part del mateix, a més del propi Consell Comarcal, Comissions 
Obreres, Unió General de Treballadors i la Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat i PIMEC 
Baix Llobregat. 
 

Atès que PIMEC Baix Llobregat ha fet arribar al Consell Comarcal la notificació de 
cinc representants dels que té dret en el Plenari del Consell Econòmic i Social. 

 
Vist que d’acord amb el Reglament Orgànic i de Funcionament del CES del Baix 

Llobregat, PIMEC estarà representada en el Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat 
per sis membres. 
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Vist l’article sisè del Reglament Orgànic i de Funcionament del CES del Baix 
Llobregat, segons el que els nomenaments i substitucions dels membres que integren el Ple del 
CES seran objecte d’acord exprés per part de les organitzacions que en formen part i 
posteriorment hauran de ser ratificats pel Ple del Consell Comarcal. 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Plenari l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de PIMEC en el Ple del 
Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat que a continuació es relacionen, deixant constància 
de que resta pendent de nomenar un/a representant. 

 
- Sr. Lluís Bahamonde i Falcón, President de PIMEC Barcelona 
- Sr. Ramon Pons i Lázaro, President de PIMEC Baix Llobregat 
- Sr. Teodor de Mas, Membre de la Comissió Executiva de PIMEC Baix Llobregat 
- Sra. Pilar Agud, Delegada Territorial de PIMEC Baix Llobregat. 
- Sr. Miquel Camps i Tuset, Membre de la Comissió Executiva de PIMEC Baix Llobregat 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la secretaria del CES i a PIMEC Baix 

Llobregat, així com a la resta d’entitats membres del mateix”. 
 
Intervé el Sr. Lluís Ortega Lázaro, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Ens abstindrem directament però no farem el lleig de votar encontra. Aquest grup està demanant 
entrar, incorporar-se en aquest Consell Econòmic i Social i mai ho aconsegueix.  Però com que la 
iniciativa de PIMEC-SEFES no la poden entorpir, ens abstindrem.  
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans i del  grup comarcal del Partit Popular 

 
 

5.- Informar els estatuts de la Mancomunitat intermunicipal de La Beguda Alta, formada pels 
municipis de Sant Esteve Sesrovires, Masquefa i Sant Llorenç d’Hortons. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 

“Vist que l’Ajuntament de Masquefa, en data 9 d’abril de 2009 i amb número 
d’entrada 2239 del Registre General d’aquesta entitat, ha comunicat que l’assemblea de regidors 
dels municipis de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons han aprovat 
inicialment el text del projecte d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta, 
que estarà formada pels Ajuntaments de Masquefa, de Sant Esteve Sesrovires i de Sant Llorenç 
d’Hortons. 
 
  Vist que d’acord amb el projecte d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de 
La Beguda Alta, que ha tramès també l’Ajuntament de Masquefa, l’objecte de la Mancomunitat és 
l’establiment i la prestació dels serveis de la competència dels municipis associats que es 
relacionen tot seguit i que es prestaran en el nucli de població anomenat La Beguda Alta, format 
pels tres municipis: 



 
38 

 
a) Recollida domiciliària d’escombraries 
b) Prestació del servei d’abastament domiciliària d’aigua potable 
c) Enllumenat públic 
d) Xarxa de clavegueram 
e) Pavimentació i conservació de les vies públiques 
f) Educació i sanitat 
 

De conformitat amb el que estableix l’article 119 del Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que regula el 
projecte d’estatuts de les mancomunitats de municipis, és necessari que aquest Consell Comarcal 
emeti informe en relació als mateixos. 

 
Vist el que disposa l’article 115 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

que estableix que els municipis poden mancomunar-se per establir, gestionar o executar en comú 
obres i serveis determinats de la seva competència, que l’àmbit de la mancomunitat no pot 
comprendre la totalitat de les competències municipals i que els municipis no poden associar-se 
amb els d’altre comarca diferent si l’objecte de la mancomunitat preveu obres i serveis compresos 
en el Programa d’Actuació Comarcal. 

 
Vist l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 20 d’abril de 2009, que 

s’incorpora a l’expedient, informant favorablement els estatuts de la Mancomunitat de La Beguda 
Alta atès que el seu contingut no afecta a la totalitat de competències municipals, no afecta a les 
previsions del Programa d’actuació comarcal, així com s’ajusta a les previsions que estableix la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 
Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

 
Atès que l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, permet advocar per a sí el 
coneixement d’un assumpte la competència del qual s’hagi delegat, quan circumstàncies ho facin 
convenient i atès que existeix motivació suficient per advocar a favor del Ple la competència 
delegada per acord de Ple de data 20 de juliol de 2007, segons consta en l’expedient. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Advocar la competència delegada a la Junta de Govern d’aquesta 
entitat per informar els estatuts de la Mancomunitat de La Beguda Alta. 
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SEGON.- Restar assabentats de l’acord adoptat per l’assemblea de regidors dels 

municipis de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons, celebrada el dia 27 de 
març de 2009, mitjançant el qual s’aprova inicialment el text del projecte d’estatuts de la 
Mancomunitat de La Beguda Alta, que estarà formada pels Ajuntaments de Masquefa, de Sant 
Esteve Sesrovires i de Sant Llorenç d’Hortons. 
 
  TERCER.- Informar favorablement els estatuts de la Mancomunitat de La Beguda 
Alta als efectes de les previsions que es contenen a l’article 115 i 119 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, atès que l’objecte de la Mancomunitat no afecta a les 
previsions del Programa d’actuació comarcal, no afecta a la totalitat de competències municipals i 
el seu contingut s’ajusta al que estableix el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve 
Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons i donar trasllat del mateix als Consells Comarcals de l’Anoia i 
Alt Penedès.” 
 
ANNEX 

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA BEGUDA ALTA  

Preàmbul 

Els articles 22 i 23 de la Constitució i l’article 10 de la Carta europea d’autonomia local, reconeix el dret 
d’associació, com a expressió del dret de les col·lectivitats a intervenir en la gestió dels seus propis 
interessos. 

L’article 115 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, declara que els municipis tenen dret a associar-se en mancomunitat de 
municipis per establir, gestionar, o executar en comú obres i serveis determinats de la seva competència. I 
en el mateix sentit, l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

La mancomunitat intermunicipal de La Beguda Alta s’estructura segons els presents Estatus, com a eina 
eficaç per a la prestació de serveis en el seu àmbit territorial, des de l’exercici en comú de competències 
municipals, tenint com a finalitat essencial, la vertebració territorial i la cohesió social. 

La mancomunitat intermunicipal de La Beguda Alta es troba situada a l'extrem del territori que conforma el 
nucli de La Beguda Alta, formada per part del territori de Sant Llorenç d'Hortons, Masquefa i Sant Esteve  
Sesrovires, i amb una equidistància del nuclis urbans dels tres municipis entre 2 i 10 Km, creant dificultats 
per a la prestació del serveis obligatoris municipals i els complementaris.  

Els municipis associats, cooperaran en el marc de Mancomunitat, amb seguiment dels principis de 
solidaritat i desenvolupament sostenible, redistribució territorial i correcció de desequilibris econòmics, de 
serveis, ambientals, d’equipaments i de qualitat de vida dels ciutadans, amb la finalitat d’aconseguir una 
progressiva igualació entre el centre dels municipis associats i l’àmbit territorial intermunicipal de La Beguda 
Alta. 

El nucli de La Beguda Alta compta amb una població de 275 habitants corresponents al terme de 
Masquefa, 232 habitants del terme de Sant Llorenç d'Hortons i 204 habitants del terme de Sant Esteve 
Sesrovires. 
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La constitució de la mancomunitat intermunicipal de La Beguda Alta té com a finalitat pal·liar aquestes 
dificultats.   

Capítol I. Disposicions generals 

Article 1.- Municipis associats i incorporació 

Els municipis de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons es constitueixen en 
mancomunitat amb plena personalitat jurídica per a l’establiment i prestació dels serveis de la competència 
dels municipis associats que determina el capítol III d’aquests estatuts. 

Per a la incorporació de nous municipis es procedirà segons allò determinat a l’article 25 d’aquests 
Estatuts. 

Article 2.- Denominació, durada i seu social 

L’entitat es denomina “Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta” (en endavant la Mancomunitat), 
la seva durada és indefinida i la seu social s’estableix al municipi de Sant Llorenç d'Hortons, Plaça de 
l'Església, s/n, del nucli de La Beguda Alta, si bé pot ser traslladada per acord de l’Assemblea. 

Les reunions dels òrgans de govern i administració poden tenir lloc a les cases consistorials de qualsevol 
dels municipis de la Mancomunitat. 

Capítol II. Òrgans de govern i administració 

Article 3.- Òrgans de govern i administració 

Els òrgans de govern i administració de la Mancomunitat són els següents: 

a) L'Assemblea General, integrada pels representants de cada municipi. 

b) La Junta de Govern 

c) El president/ presidenta 

d) El vicepresident/ vicepresidenta 

e) Comissió de Comptes  

Article 4.- L’Assemblea General 

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i administració de l’entitat, i estarà integrada pels 
representants, que han de ser membres electes dels municipis mancomunats. També formaran part  de 
l'Assemblea General  una representació veïnal del nucli de La Beguda Alta, amb veu, però sense vot. 

Cada ajuntament mancomunat haurà de designar els seus representants que hagin de formar part de 
l'Assemblea General, amb un número igual a tres per Ajuntament. La representació veïnal estarà formada 
per un membre designat per l' AMPA de La Beguda Alta, un membre designat per la Societat Recreativa 
Unió Begudenca i un membre designat per l 'Associació de Vilatans de La Beguda Alta. 
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L’assemblea podrà crear els òrgans complementaris que preveu la legislació de règim local. 

Article 5.- La Junta de Govern 

L’administració de la Mancomunitat recau en la Junta de Govern, integrada pel president o la presidenta de 
la Mancomunitat, i dos vicepresidents. 

Article 6.- President i vicepresidents 

1. El president/presidenta, com a cap de l'administració mancomunada, presideix l'Assemblea General i la 
Junta de Govern, assumeix la representació de l’ens intermunicipal i, en general, té les atribucions que 
corresponen als presidents de les corporacions locals. 

2. L'elecció del president/presidenta i dels vicepresidents s'ha de fer en les sessions de l'Assemblea 
General per majoria absoluta de vots dels membres de l'Assemblea General. 

3. Els vicepresidents, segons el torn que s'estableixi, substitueixen el president/presidenta en cas de 
vacant, absència o malaltia i en aquelles atribucions que expressament els delegui. 

Article 7.- Renovació dels membres de l’assemblea general 

1. L'Assemblea General es renova cada quatre anys, coincidint amb les eleccions municipals, i el mandat 
dels membres electes de l’assemblea general coincideix amb el mandat que exerceixen com a membres 
electes dels seus respectius ajuntaments, i s’extingirà, per tant, quan cessin en el càrrec municipal que 
legitima la seva representació, de manera automàtica, o per revocació realitzada per l’ajuntament que 
n’hagués atorgat aquella representació, de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.  

2. La designació de representants de cada municipi a l'Assemblea General, l'ha de fer l'ajuntament en 
sessió plenària. Quan es renovi per elecció del nou ajuntament, l'Assemblea General s'ha de constituir amb 
els nous membres designats dins el termini de seixanta dies des de la constitució dels ajuntaments. 
Aquests, prèviament, han de trametre a la Mancomunitat el certificat de l'acord municipal pel qual es 
designen els membres representants a la Mancomunitat. 

Capítol III. Objecte de la Mancomunitat 

Article 8.- L’establiment i prestació de serveis objecte de la Mancomunitat 

L’objecte de la Mancomunitat és l’establiment i la prestació dels serveis de la competència dels municipis 
associats, que es prestaran en el nucli de població de La Beguda Alta, format pels tres Municipis: 

a) Recollida domiciliaria d'escombraries. 
b) Prestació del servei d'abastament domiciliaria d'aigua potable. 
c) Enllumenat públic. 
d) Xarxa de clavegueram. 
e) Pavimentació i conservació de les vies públiques. 
f) Educació i sanitat 

I qualsevol altre prestació de servei que es consideri necessari en l'àmbit territorial de la Mancomunitat. 

La prestació de tots els serveis de competència dels municipis associats, s’exerciran per part de la 
Mancomunitat amb la finalitat d’assolir més eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzar els recursos dels 
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respectius Ajuntaments i sens perjudici de les competències d’altres administracions per raó de les 
legislacions sectorials vigents. 

Article 9.- Funcions i efectes dels acords de la Mancomunitat 

Per a l’execució de la prestació dels serveis establertes a l’article 8 i en correspondència amb allò que 
estableix l’article 4 de la Llei de bases del règim local, la Mancomunitat tindrà les següents funcions: 

a) Planificar i programar 
b) Ordenar, reglamentar, coordinar les seves activitats i serveis. 
c) Establir els serveis, desenvolupar-los i gestionar-los mitjançant les modalitats i les formes 

previstes a la Llei de bases de règim local. 
d) Finançar els serveis a través de l’ordenació de tarifes, taxes i contribucions especials, 

subvencions, transferències i altres mitjans. 
e) Inspeccionar i fiscalitzar els serveis i acordar les sancions de les infraccions comeses. 
f) Exercir la potestat d’autoorganització dins els límits d’aquests estatuts i la potestat expropiadora  

quan així estigui admès en la legislació corresponent. 

Els acords de la Mancomunitat obliguen els ajuntaments que la integren i els veïns dels municipis 
respectius. 

Capítol IV. Règim econòmic 

Article 10. – Drets econòmics de la Mancomunitat 

1. Per assolir les seves finalitats, la Mancomunitat pot comptar amb els recursos següents: 

a) Ingressos obtinguts per la prestació del servei. 

b) Contribucions especials per l'execució d'obres o per l'establiment, l'ampliació o les millores del 
servei de la competència de la Mancomunitat. 

c) Aportacions dels ajuntaments que integren la Mancomunitat, consignades en els seus 
pressupostos respectius, en la quantia i proporció establerta en aquests Estatuts o que acordi 
l’assemblea, per fer inversions o per a despeses de funcionament de la mancomunitat. 

d) Subvencions. La Mancomunitat podrà rebre de l’Estat, Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, dels Ajuntaments i la Unió Europea, transferències econòmiques o subvencions per les 
obres i serveis que ella realitzi en l’àmbit intermunicipal de La Beguda Alta. 

e) Qualsevol altres ingressos o aportacions obtinguts. 

f) Taxes i preus públics, per la prestació de serveis, utilització privativa o aprofitament especial de 
béns o instal·lacions d’ús públic de la seva titularitat, o la realització d’activitats de la seva 
competència. 

g) Crèdits o bestretes. La Mancomunitat podrà tenir accés al crèdit oficial i privat i utilitzar 
qualsevol de les formes d’obtenció de crèdit. 

h) Els dimanants d'operacions de crèdits. 

i) Multes. 
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j) Participació en tributs. Els municipis associats podran fer cessió en tot o en part a la 
Mancomunitat, d’exaccions pròpies en consideració als serveis que aquesta assumeix. 

k) Ingressos de dret privat. 

l) D’altres que estableixen i admetin les legislacions corresponents.. 

2. A efectes de distribució de la despesa, els ajuntaments convenen a fixar els paràmetres següents: tres 
paràmetres (per superfície i/o unitats, nombre d’usuaris o places): 

Unitats de participació: 

a) Manteniment d’enllumenat: per punts de llum. 

b) Neteja i manteniment de la via pública: per metres quadrats de superfície. 

El percentatge de participació, serà la suma a+b dividit pel nombre d’unitats d’aportació de cada 
municipi, el % resultant serà el percentatge de participació econòmica del servei a finançar 

c) Recollida i tractament de residus i aigua: per nombre d’usuaris. 

d) Places i zones verdes: per superfície. 

e) Centres d’educació: nombre d’alumnes matriculats de cada municipi. 

3. Les despeses de gestió s'han de repartir periòdicament d'acord amb el cost corresponent a cada 
municipi. 

Article 11.- Normes generals 

En tot allò que fa referència als drets econòmics, intervenció i tresoreria, seran d’aplicació a la 
Mancomunitat el que disposen les normes de règim local. 

Article 12.- Pressupost anual 

L'Assemblea General ha d'elaborar un pressupost anual, que ha d'incloure els recursos ordinaris i els 
d'inversions que calguin, d'acord amb les disposicions de règim local. 

Article 13.- Patrimoni 

El patrimoni de la Mancomunitat l’integraran, des del moment de la seva constitució, els béns afectes als 
serveis, l’exercici dels quals en constitueix el seu objecte, així com aquells que serveixen de suport a 
activitats econòmiques transferides a la Mancomunitat, i es constitueix a partir dels ingressos i excedents 
que es formen i que provenen dels recursos assenyalats a l'article 10. 

Capítol V. Funcionament i règim jurídic 

Article 14.- Competència de l’assemblea general 

L'Assemblea General és l'òrgan competent per resoldre i acordar:  

a) Designar el president/presidenta, els vicepresidents i els membres de la Junta de Govern. 
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b) Aprovar definitivament els plans i programes generals dels serveis. 
c) Determinar les formes de gestió i explotació dels serveis. 
d) Aprovar els Reglaments dels serveis. 
e) Aprovar el pressupost anual i de les seves modificacions, com també la concertació d’operacions 

d’endeutament i de crèdit de tot tipus. 
f) Determinar el repartiment de les despeses d’inversió entre els municipis membres, d’acord amb el 

que disposa l’article 10.2 d’aquests Estatuts. 
g) Disposar dels fons de previsió i drets de tota mena de transaccions sobre aquests. 
h) Aprovar l’establiment de taxes, preus públics i contribucions especials i les seves ordenances. 
i) Redactar el reglament orgànic, les ordenances i les normes de règim interior i del servei. 
j) Contractar obres, serveis i subministraments, en les mateixes condicions establertes a la legislació 

local per al Ple municipal. 
k) Aprovar convenis de col·laboració amb d’altres administracions públiques i entitats de tota mena 

quan comportin la transferència o delegació de competències. 
l) Adquirir i alienar béns en les mateixes condicions que els plens municipals. 
m) Aprovar la plantilla de personal, l’oferta d’ocupació i les bases de les convocatòries. 
n) Aprovar les directrius de serveis i del seu finançament. 
o) Les altres competències atribuïdes en aquests Estatuts i les que li puguin correspondre per 

aplicació del règim competencial del Ple municipal.  

Article 15.- Competència de la Junta de Govern 

Són competències de la Junta de Govern les que es deriven de l'administració i la direcció de la 
Mancomunitat i les que expressament li delegui l'Assemblea General i el President, sempre que les 
competències siguin delegables. 

Article 16.- Competència del president/presidenta 

Són competències del president/presidenta de la Mancomunitat: 

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l'Assemblea General i de la Junta de 
Govern, dirigir-ne les deliberacions i resoldre'n els empats amb el vot de qualitat. 

b) Publicar, executar i fer complir els acords adoptats per l'Assemblea General i la Junta de 
Govern. 

c) Inspeccionar el servei. 

d) Representar la Mancomunitat i delegar l' exercici de la dita representació. 

e) Dirigir i nomenar el personal de la Mancomunitat, instruir expedients disciplinaris i imposar les 
sancions corresponents. 

f) Exercitar tota mena d'accions civils, penals i administratives en cas d'urgència d'acord amb l'art. 
21 1) k) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local. 

g) Donar compte a l'Assemblea General de les operacions realitzades en cada exercici econòmic. 

h) Aprovar la liquidació del pressupost en els termes que estableix Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
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Article 17.- Règim de sessions de l’Assemblea General 

L’Assemblea General s’ha de reunir com a mínim dos vegades l'any, una cada semestre, per aprovar el 
pressupost i el compte general, a part de les sessions extraordinàries que convoqui el president o la 
presidenta, bé per iniciativa pròpia o a petició d’un municipi. 

Article 18.- Règim de sessions de la Junta de Govern 

La Junta de Govern s’ha de reunir com a mínim una vegada al trimestre, i les extraordinàries que  convoqui 
el President,  o quan ho demani per escrit una tercera part dels seus membres. 

Article 19.- Disposicions generals 

1. El règim de sessions, l'adopció d'acords, la tramitació d'expedients i la comptabilitat s'han d'ajustar a 
l'ordenament de règim local vigent. 

2.- Exercirà de Secretari de la Mancomunitat i dels seus òrgans, el titular de l'Ajuntament que ostenti la 
Presidència de la Mancomunitat,  o persona en qui delegui.  

3.- L'Assemblea General designarà l'interventor i el tresorer, que exerciran les funcions públiques 
assenyalades a l'article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Els 
nomenats podran delegar les seves funcions en persona capacitada per exercici les facultats d'aquest 
funcionaris. 

4. Igualment, la Mancomunitat pot nomenar un o una gerent per al desenvolupament de la gestió 
estatutària. Són funcions del o de la gerent: 

a) Dirigir l’administració de la Mancomunitat i el seu personal i executar els acords dels altres 
òrgans de govern. 

b) Impulsar les obres i els serveis i adoptar les resolucions de tràmit. 

c) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i contractar obres i serveis en els límits de 
la delegació que li atorgui l’assemblea i ordenar pagaments i rendir comptes. 

d) Representar a la Mancomunitat en la signatura de tota mena d’escrits i documents públics i 
privats, especialment en tot allò que fa referència a liquidacions tributàries. 

e) Exercir les funcions que li són delegades expressament pels altres òrgans de govern. 

Article 20.- Resolucions de la Mancomunitat 

Les resolucions de la Mancomunitat exhaureixen la via administrativa, i el règim jurídic és el que disposin 
per als ajuntaments les lleis de règim local. 

En tot allò que no regulin aquests Estatuts, seran de directa aplicació els articles corresponents de la 
legislació de règim local vigent i especialment, l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, els articles 115 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Capítol VI. De la gestió  
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Article 21.- Forma de gestió dels serveis 

L'Assemblea General ha de determinar la forma de gestió del servei, que pot ser qualsevol de les admeses 
en dret. 

Capítol VII. De la dissolució i liquidació de la Mancomunitat 

Article 22.- Dissolució 

La Mancomunitat es pot dissoldre: 

a) Per acord dels ajuntaments que la integren, adoptat amb els mateixos requisits que la seva constitució. 

b) Per acord de l'Assemblea General ratificat pel ple de cadascun dels ajuntaments. 

c) Per la impossibilitat de complir els objectius de la Mancomunitat. 

Article 23.- Liquidació  

En dissoldre's la Mancomunitat, es procedirà a la seva liquidació mitjançant una comissió liquidadora 
integrada per un representant de cadascun dels Ajuntaments presents a l’Assemblea, que actuarà amb vot 
igualitari. El balanç final de la liquidació serà aprovat en assemblea extraordinària de la Mancomunitat, 
convocada a aquests efectes. 

Capítol VIII. De la incorporació de nous membres i de la modificació dels estatuts 

Article 24.- Modificació d’estatuts i incorporació de nous membres 

La modificació dels Estatuts de la Mancomunitat, inclosa la incorporació de nous municipis, 
s'ha de fer a proposta de l'Assemblea General i requereix l'aprovació dels plens de tots els ajuntaments 
dels municipis membres, amb la consulta prèvia al Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
d'acord amb el que estableix l'article 48 del Decret 244/2007, i els informes previs de la Diputació Provincial 
i el Consell Comarcal. 

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
6.- Aprovar inicialment els Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als 
diferents tipus de contractes celebrats per l’entitat i adaptats a la Llei 30/2007 de Contractes 
del Sector Públic. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 3 d’octubre de 1995, es van 

aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Generals del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
en referència als contractes d’obres i instal·lacions, i als contractes de consultoria i assistència, de 
serveis, de treballs concrets i específics no habituals i de subministraments, que van esdevenir 
definitius un cop finalitzat el corresponent tràmit d’informació pública. 
 

Atesa l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, que ha suposat un nou enfocament de l’activitat contractual pública. 
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Vist que des de l’aprovació d’aquests dos Plecs Generals, el marc legal de la 
contractació pública ha sofert una profunda transformació, i que és necessari modificar-los per 
adaptar-los per una banda a la legislació actualitzada de contractació pública, i per altra als usos 
actuals de funcionament del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que la Diputació de Barcelona, en ús de les seves competències 

d’assistència i cooperació amb les entitats locals, va aprovar un nous Plecs de clàusules 
administratives Generals, per Decret de 13 de gener de 2009, juntament amb l'aprovació de la 
realització d'una actuació d'assistència i cooperació local adreçada als municipis i altres entitats 
locals de la província de Barcelona, consistent en posar a la seva disposició els referits Plecs i 
concretada en la seva publicació en el BOPB (núm. 15, de 17.1.2009) i DOGC (núm. 5304, de 
26.1.2009), per tal que es puguin adoptar com a propis, bé íntegrament o bé introduint-hi alguna 
modificació, tot seguint el procediment legalment establert. 
 
  Vist que en el marc d’aquesta assistència, s’han adaptat aquests Plecs de 
Clàusules Administratives Generals aplicables als tipus de contractes de serveis, subministrament, 
gestió de serveis públics, de col·laboració entre el sector públic i privat, de caire administratiu 
especial, i dels privats, i als contractes d’obres i instal·lacions i de concessió d’obra pública, als 
usos de funcionament del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
  Vist els informes del Secretari i Interventor d’aquesta entitat, emesos en 
compliment del que disposa l’article 278 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Vist que s’ha de tramitar el text d’aquests dos Plecs d’acord amb allò que 
estableix l’article 278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 
60 a 66 del ROAS i l’article 98 de la Llei de contractes del sector públic. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment els següents Plecs de Clàusules Administratives 
Generals de contractació, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic: 
 

a) Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes de serveis, 
subministrament, gestió de serveis públics, de col·laboració entre els sectors públic i 
privat, de caire administratiu especial, i dels privats. 

b) Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes d’obres i 
instal·lacions i de concessió d’obra pública 

 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública per un període de 

trenta dies hàbils, a comptar del següent a la publicació de l’últim anunci en el DOGC i en el BOP, 
als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.  

 
TERCER.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i dels anuncis 

publicats en un mitjà de comunicació escrita diària. 
 

QUART.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els 
referits Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora per al seu 
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informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de Governació i Administracions Públiques, tot això 
d’acord amb el que disposen els articles 278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 8.3.m) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 
de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.” 

 
ANNEX 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ APLICABLES ALS 
CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS 
I ALS PRIVAT 
 
TAULA 
 

  
TÍTOL I.   DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES. 

 
  

Capítol I.   Disposicions Generals 
 

1 Objecte, tipologia de contractacions i determinacions del Plec.  
2 Àmbit d’aplicació del Plec.                                                              
3 Normativa general i supletorietat. 
4 Efectes de les modificacions legislatives. 
5 Exercici de les atribucions per contractar.                                             
6 Aptitud, capacitat, solvència, classificació d’empreses i Registres de Licitadors. 
7 Prerrogatives de la Corporació.                                                         
8 Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals.  
9 Procediment i jurisdicció aplicables.  

  
  

Capítol II.   Expedient de contractació. 
 

  
 Secció 1ª.    Tramitació de l’expedient. 

  
10 Documentació preparatòria integrant de l’expedient.                                     
11 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
12 Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
13 Classes de tramitació.  
14 Procediments d’adjudicació. 
15 Contractes menors. 
16 Pressupost de licitació i ofertes dels empresaris. 
17 Garantia provisional.                                                                          
18 Criteris d’adjudicació a les licitacions. 
19 Subhasta electrònica. 
20 Documentació a presentar a les licitacions. 
21 Terminis per a la presentació de proposicions. 
22 Mesa de contractació. 
23 Criteris d’adjudicació predominants a cada tipus de contracte.  
24 Publicitat de les licitacions i informació als licitadors. 
25 Obertura i examen de proposicions. 
26 Proposta d’adjudicació provisional. 
27 Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment. 
28 Adjudicació provisional. 
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29 Garantia definitiva. 
30 Garantia global. 
31 Adjudicació definitiva i efectes. 
32 Publicitat de l’adjudicació definitiva. 
33 Procediment restringit. 
34 Procediment negociat. 
35 Procediment de diàleg competitiu. 
36 Procediment aplicable als concursos de projectes. 
37 Aplicació de sistemes de racionalització tècnica de la contractació: acords marc i  sistemes dinàmics de 

contractació  
38 Perfil de la Corporació com a contractant. 

  
 Secció 2ª.     Formalització del contracte. 
  

39 Formalització del contracte. 
40 Manca de formalització imputable a l’adjudicatari. 

  
Capítol III.  Disposicions comunes relatives a l’execució del contracte. 

 
  

41 Règim d’execució del contracte. 
42 Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial. 
43 Personal d’interlocució tècnica del contractista. 
44 Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de la Corporació. 
45 Resolució d’incidències tècniques. 
46 Coneixement per part del contractista del règim i documentació contractuals. 
47 Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i mediambientals del contractista. 
48 Condicions especials d’execució del contracte. 
49 Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball. 
50 Principi de risc i ventura. 
51 Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista. 
52 Modificació del contracte. 
53 Revisió i adequació de preus. 
54 Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució. 
55 Règim de penalitzacions per incompliment.   
56 Drets i obligacions de les parts. 
57 Confidencialitat de la informació. 
58 Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte. 
59 Transmissió dels drets de cobrament. 
60 Devolució o cancel·lació de la garantia. 
61 Cessió del contracte. 
62 Subcontractació. 
63 Resolució: causes i efectes generals. 

  
  

TÍTOL II.   DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES DE  SERVEIS 
 

  
64 Contractes de serveis. 
65 Especialitat del règim de contractació per a activitats docents. 
66 Requisits de capacitat i compatibilitat del contractista, i responsabilitat d’aquest. 
67 Determinació del preu. 
68 Règim econòmic i forma de pagament. 
69 Termini de vigència del contracte. 
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70 Programa de treball. 
71 Resolució: causes i efectes específics. 
72 Responsabilitat en el contracte d’elaboració de projectes d’obres. 

  
  

TÍTOL III.   DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT. 
 

  
73 Contracte de subministrament. 
74 Especialitats de manteniment i pròrroga en el contracte d’arrendament de béns mobles i d’equips o sistemes 

informàtics. 
75 Especialitats en el sector dels béns i serveis informàtics i de telecomunicacions. 
76 Termini, lloc i verificació del subministrament. 
77 Execució del contracte de subministrament. 
78 Especialitats del preu. 
79 Modificació del contracte de subministrament. 
80 Despeses de transport i recepció. 
81 Vicis o defectes durant el termini de garantia. 
82 Resolució: causes i efectes específics. 
  
  

TÍTOL IV. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I 
ALS PRIVATS. 

 
  

83 Contractes administratius especials. 
84 Contractes privats. 
85 Contractes de gestió de serveis públics. 
86 Actuacions especials de preparació dels contractes de gestió de serveis públics. 
87 Règim jurídic dels contractes administratius especials. 
88 Règim jurídic dels contractes privats. 
89 Règim jurídic dels contractes típics de gestió de serveis públics. 
90 Procediment negociat d’adjudicació en els contractes administratius especials i en els privats. 
91 Previsions específiques sobre les causes i els efectes de la resolució dels contractes de gestió de serveis 

públics. 
92 Contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 

  
DA
U 

Règim contractual de les entitats públiques empresarials i societats mercantils locals. 

DD
U 

Derogació normativa. 

DF
U 

Entrada en vigor. 

 
TÍTOL I. 

 
DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE  

 
CONTRACTACIONS. 

 
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1.- Objecte, tipologia de contractacions i determinacions del Plec.  
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1.  Aquest Plec conté les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives que s'han d’aplicar 
a les contractacions que la Corporació acordi establir d’entre les categories contractuals següents: 
 
            a)  de serveis; 
            b)  de subministraments; 
            c)  de gestió de serveis públics, de col·laboració entre els sectors públic 
                  i privat, de caire administratiu especial, i dels privats. 
 
2.  En les determinacions referides a aquests tipus de contractacions es distingeix entre les aplicables 
a totes elles (Títol I) i les específiques relatives als contractes de serveis (Títol II), als de subministraments 
(Títol III), a altres contractes administratius -de gestió de serveis públics, de col·laboració entre els sectors 
públic i privat, i de caire administratiu especial- i als privats (Títol IV). 
 
Clàusula 2.- Àmbit d'aplicació del Plec.  
 
1. Aquest Plec General serà d'aplicació a les relacions contractuals establertes per la Corporació i els 
seus Organismes Autònoms en l’àmbit material definit a la clàusula 1.  
 
2. Els consorcis participats per la Corporació s’hi podran adherir. 
 
3. Les mencions fetes a la Corporació o a l’Entitat s'entendran referides també als seus Organismes 
Autònoms, i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit. 
 
Clàusula 3.- Normativa general i supletorietat. 
 
1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i d’aprovació de 
l’expedient, licitació, negociació, adjudicació, formalització i execució dels contractes administratius regits 
pel present Plec, a més de les disposicions d’aquest, les establertes en: 
 

a) els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars que 
s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial específica a la qual aquests es 
remetin per raó de la matèria en cada cas; 
 
b) la Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre 
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de 
subministrament i de serveis, així com la resta de la normativa comunitària aplicable; 

 
c) la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (en endavant, la LCSP), les normes 
reglamentàries en matèria de contractació i la resta de disposicions que les despleguin, 
modifiquin o afectin;   

 
d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i les 
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica de 
desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent; 

 
e) la normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13 de juny, la 
normativa concordant i la resta de la regulació específica de la Generalitat de Catalunya; 
 

 f) el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya. 

 
g) els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències, les Bases 
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d’Execució del Pressupost i les Ordenances i el Reglament Orgànic Comarcal de la 
Corporació; 

 
h) la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, les disposicions 
que la despleguin i la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de 
protecció mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com la resta de 
normativa aplicable. 
 

2. En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu, i, 
en darrer terme, les de Dret privat. 
 
Clàusula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.  
 
Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat 
i/o l'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans s'entendran automàticament modificades en el moment 
en què es produeixi la seva revisió. 
 
Clàusula 5.- Exercici de les atribucions per contractar. 
 
1.  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 de la 
Corporació.  
 
2.  Les adaptacions en matèria pressupostària es palesaran per mitjà de les Bases d'Execució del 
Pressupost de cada exercici, sempre, però, d'acord amb el que estableix aquest Plec i la resta de 
disposicions de caràcter general. 
 
Clàusula 6.-  Aptitud, capacitat, solvència, classificació d’empreses i Registres de licitadors. 
 
1.  Per contractar amb la Corporació l’execució de contractes regits per aquest Plec cal que 
l’empresari en posseeixi l’aptitud, capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica, i no estigui incurs en 
cap prohibició per contractar. En els supòsits i condicions en què la normativa general bàsica de 
contractació administrativa ho exigeixi, serà requisit indispensable que hagi obtingut prèviament la 
classificació corresponent. Així mateix, els empresaris hauran de disposar d’una organització amb elements 
personals i materials suficients i amb una finalitat que tingui relació directa amb l’objecte del contracte, així 
com de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
2. Les empreses no-comunitàries, a més de l’acreditació de les condicions d’aptitud, capacitat i 
solvència establertes a l’apartat anterior, hauran de justificar mitjançant els medis establerts a l’article 44 de 
la LCSP l’aplicació en llurs respectius Estats d’origen del principi de reciprocitat en relació amb l’admissió 
d’empreses espanyoles a la participació en la contractació pública en aquells. 
 
3. Les persones jurídiques sols podran ser adjudicatàries de contractes quines prestacions estiguin 
compreses entre les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, a tenor de llurs estatuts o regles fundacionals, 
els siguin propis. 
 
4. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat i/o de la 
Generalitat de Catalunya acreditarà davant els òrgans de contractació d’aquesta Entitat, llevat de prova en 
contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari en relació amb la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així 
com la concurrència o no-concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 
L’acreditació esmentada es realitzarà en els termes de la LCSP i de les respectives normatives pròpies de 
desplegament. 
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Clàusula 7.- Prerrogatives de la Corporació.  
 
1. Corresponen a l'òrgan competent les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació, 
suspensió i resolució del contracte en la forma i condicions que preveu la legislació aplicable.  
 
2. Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la interpretació dels 
termes del contracte, així com a la de les clàusules del present Plec i de les dels Plecs de Clàusules 
Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars que el regulin, seran immediatament executius, 
sens perjudici dels recursos que procedeixin tant en el marc de la pròpia Corporació com en el de les 
especialitats estatutàries dels seus organismes autònoms. 
 
Clàusula 8.- Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals. 
 
1.  Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que no siguin 
objecte de consideració específica en aquest clausulat, s'entendran desestimades si transcorreguts tres 
mesos des de la seva presentació no hagués recaigut resolució expressa. 
 
2.  L'assenyalament de terminis que consta a les clàusules als efectes de determinar que una petició, 
a manca de resolució expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens perjudici de la possible 
ampliació dels dits terminis en virtut de la pròrroga que es pugui decretar o acordar, que haurà de ser 
notificada als interessats.   En aquest darrer supòsit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre 
estimació o desestimació de les sol·licituds inherents a l'absència de resolució expressa quedaran referits a 
la data en què expiri l'ampliació disposada. 
 
3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la possibilitat d’interposició 
del recurs especial en matèria de contractació previ al recurs contenciós administratiu, o de la sol·licitud 
d’adopció de mesures provisionals, segons el règim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 
de la LCSP. 
 
Clàusula 9.- Procediment i jurisdicció aplicables.  
 
Seran d'aplicació al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la Corporació que fossin competents 
per conèixer de les qüestions que se suscitin, llevat dels efectes, compliment i extinció dels contractes 
privats, que se sotmetran a la jurisdicció civil. 
 
CAPÍTOL II. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 
 
Secció 1a. Tramitació de l’expedient. 
 
Clàusula 10.- Documentació preparatòria integrant de l’expedient. 
 
1. Els expedients de contractació han de contenir: 
 
a) Els Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el 
contracte, quina exigència serà suplerta per la d’un document descriptiu de les necessitats i requisits de la 
contractació en cas que el procediment d’adjudicació escollit sigui el de diàleg competitiu.  
 
b) El certificat o document que acrediti l'existència de crèdit pressupostari i la fiscalització de la 
Intervenció en els termes previstos a les Bases d’Execució. 
 
c) La justificació de la necessitat del contracte i idoneïtat de l’objecte, característiques i import 
calculat de la contractació i de la resta d’aspectes que requereixi la normativa general vigent. 
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2. La resolució d’aprovació de l'expedient de contractació comprendrà la de la despesa corresponent 
i la dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Particulars o bé del document 
descriptiu substitutori quan escaigui segons l’establert a l’efecte. 
 
Clàusula 11.- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
1. L’òrgan de contractació aprovarà abans de l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i 
sempre abans de la licitació del contracte, o, de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació 
provisional, el Plec i els documents annexos que continguin les prescripcions tècniques particulars (en 
endavant, les “Prescripcions Tècniques”) que hagin de regir la realització de la prestació i defineixin les 
seves qualitats, en el marc dels requisits que per a cada contracte estableix la LCSP. 
 
2. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustarà el seu contingut al de les respectives 
Prescripcions Tècniques i documentació annexa, les quals es consideren part integrant del contracte. 
 
Clàusula 12.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
1.  Abans o conjuntament amb l’autorització de la despesa, i sempre abans de la licitació del 
contracte, o, de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació provisional, s'haurà d'aprovar el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (en endavant, les “Clàusules Particulars”), el qual inclourà els pactes i 
condicions definidors dels drets i obligacions específics que assumiran les parts en el contracte del qual es 
tracti, el seu objecte i el procediment d'adjudicació, i les altres mencions requerides per la LCSP i les seves 
normes de desenvolupament. 
 
2.  Abans de l'aprovació de les Clàusules Particulars per l'òrgan competent, és preceptiu que emetin 
informe la Secretaria i la Intervenció de la Corporació. 
 
3.  Les Clàusules Particulars podran incloure noves clàusules per desplegar el Plec de Clàusules 
Administratives Generals,  sempre que no el contradiguin, així com aquelles que autoritzin les disposicions 
generals.       
   
4. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustarà el seu contingut al de les respectives Clàusules 
Particulars, que es consideren part integrant del contracte.  
 
Clàusula 13.- 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. 
 
Clàusula 14.- Procediments d’adjudicació.    
 
1. L’adjudicació dels contractes es durà a terme ordinàriament mitjançant els procediments obert o 
restringit, i, en els supòsits previstos legalment, podran seguir-se els procediments negociat, de diàleg 
competitiu o l’aplicable als concursos de projectes, amb els trets generals següents: 
 

a) En el procediment obert de licitació tot empresari podrà presentar una proposició, d’acord 
amb els articles 141 a 145 de la LCSP. 
 
b) En el procediment restringit sols podran presentar proposicions aquells empresaris 
seleccionats expressament per la Corporació, prèvia sol·licitud dels que en fossin interessats, 
d’acord amb els articles 146 a 152 de la LCSP. 
 
c) En el procediment negociat, l’adjudicació recaurà en el licitador justificadament escollit per 
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l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats, sense que el seu 
número sigui inferior a tres sempre que això sigui possible, i negociar les condicions del contracte 
amb un o varis d’ells d’acord amb els articles 153 a 162 de la LCSP.  
 

Aquest procediment serà objecte de publicitat prèvia en els casos previstos a l’article 161 
de la LCSP. 
 
d) En el procediment de diàleg competitiu, el qual tindrà caràcter excepcional, l’òrgan de 
contractació dirigeix un diàleg previ amb els candidats seleccionats d’acord amb les normes del 
procediment restringit, a fi de desenvolupar una o vàries solucions susceptibles de satisfer les 
seves necessitats i que serviran de base per tal que els candidats escollits presentin llurs ofertes, 
d’acord amb l’article 163 a 167 de la LCSP. 
 
e) En els concursos de projectes organitzats en el marc d’un procediment d’adjudicació d’un 
contracte de serveis o bé amb primes de participació o pagaments als participants es seguirà la 
tramitació específica prevista per a aquests casos a la normativa general, d’acord amb els articles 
168 a 172 de la LCSP. 
 

2. En els procediments obert i restringit de licitació, l’adjudicació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa resultarà de l’aplicació: 
 

a) d’un sol criteri, que necessàriament haurà de ser el del preu més baix; 
 
b) o bé de dos o més criteris, un dels quals serà sempre el preu, en els termes establerts a l’article 
134 de la LCSP. 

 
3. La Corporació justificarà a l’expedient l’elecció del procediment i dels criteris d’adjudicació que 
s’utilitzin en cada cas. 
 
4. El procediment d’adjudicació en els contractes qualificats com a menors és directa.   
 
Clàusula 15.- Contractes menors. 
 
1.  De conformitat amb la normativa general de contractació, els contractes menors es definiran per la 
quantia i tenen aquesta consideració els contractes de serveis, de subministraments i altres contractes la 
quantia dels quals sigui inferior a 18.000’- euros. 
 
La subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu import, així com la contractació de 
l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, qualsevulla que sigui la seva 
quantia, podrà efectuar-se, sempre que no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, d’acord amb les normes establertes per als contractes menors en els termes de la LCSP.  
 
2. La tramitació de l'expedient del contracte menor sols exigirà l'aprovació de la despesa i la 
incorporació de la factura, o bé el comprovant o rebut corresponent en els casos de subministraments i 
serveis quina prestació s’acrediti en els usos del tràfic comercial per aquest medi,  que han de reunir els 
requisits establerts a la legislació vigent, tot això sens perjudici del què estableixin les Bases d’execució del 
pressupost de la Corporació.  
 
3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de pròrroga 
ni de revisió de preus. 
 
4.  En els contractes menors no s’exigirà la constitució de la garantia, llevat que es disposi altrament. 
 
5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clàusules administratives, però en els 
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casos en què resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la correcta execució del 
contracte  
 
Clàusula 16.- Pressupost de licitació i ofertes dels empresaris. 
 
1. El pressupost de licitació constituirà la xifra màxima a la qual hauran d’ajustar-se o millorar les 
seves proposicions econòmiques els oferents i vindrà expressat a les Clàusules Particulars en lletres i 
números en la unitat monetària de compte euro.  
 
En tot cas s’indicarà com a partida independent l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
2.  Dins el límit màxim del pressupost de licitació, l’oferta dels empresaris s'entendrà en tot cas 
comprensiva de la totalitat del contracte i portarà implícita: 
  
 a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,  emmagatzematge 
i/o altres, sens perjudici del què disposa la clàusula 78.1 d’aquest Plec. 

 
b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en 
el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de l’elaboració i aplicació de la planificació 
preventiva en cas de concurrència empresarial, i els honoraris corresponents. 
 
c) Les despeses corresponents al control de qualitat, si escau. 
 
d) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s’hi 
produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a conseqüència de la negociació 
col·lectiva.      
 

3.  En totes les ofertes dels empresaris haurà d’indicar-se, com a partida independent, l’import de 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA);  en cas de no constar com a partida independent, es sumarà d’ofici a 
l’import ofertat el percentatge de l’IVA que correspongui.  
 
4. El càlcul del valor estimat que haurà d’aplicar-se en els supòsits previstos a la LCSP haurà de tenir 
en compte qualsevol eventual pròrroga del contracte i l’exclusió de l’import de l’IVA. 
 
5. D’acord amb l’article 75 de la LCSP, totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, 
pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense IVA. 
 
Clàusula 17.- Garantia provisional.    
 
1. Amb caràcter general, no es constituirà garantia provisional en els procediments oberts, restringits 
o negociats, llevat que les Clàusules Particulars disposin altrament en funció de les circumstàncies 
concurrents.   
 
2. La garantia provisional no podrà ser superior al 3% del pressupost de licitació o bé del pressupost 
estimatiu màxim de licitació quan el contracte es determini en funció de preus unitaris.    
 
3. Aquesta garantia podrà constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 84 i en els 
termes del 91.3, ambdós de la LCSP. 
 
4. La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament després de l’adjudicació 
definitiva del contracte.  
 
5. La garantia provisional serà incautada als empresaris o professionals que retirin injustificadament 
la seva proposició. A aquest efecte, es consideren equivalents a la retirada injustificada de l’oferta els 



 
57 

supòsits següents: 
 

a) La manca de contestació a la sol·licitud d’informació prèvia, o bé la manca d’aportació de 
justificació de la possibilitat de complir l’oferta, per causes imputables al licitador, quan una o altra 
hagués estat requerida per l’òrgan competent en el supòsit de baixes anormals o incurses en 
presumpció d’ésser desproporcionades. 
 
b) El fet que l’adjudicatari no constitueixi la garantia definitiva. 
 
c) El reconeixement per part del licitador de què la seva proposició es troba afectada d’error 
o inconsistència que la facin inviable.      
 

Clàusula 18.- Criteris d’adjudicació a les licitacions. 
 
1. Les Clàusules Particulars establiran els criteris d’adjudicació, directament vinculats a l’objecte del 
contracte, en els termes fixats a l’article 134.1 i .2 de la LCSP. 
 
Amb caràcter general, les Clàusules Particulars atribuiran una ponderació superior als criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules respecte a la que es concedeixi als criteris quina 
quantificació depengui d’un judici de valor;  en cas que fossin aquests darrers els preponderants, haurà de 
constituir-se el comitè d’experts o designar-se en les Clàusules Particulars l’organisme tècnic especialitzat 
als quals es refereix l’article 134.2, segon paràgraf, incís final, de la LCSP. 
 
2. En cas que el procediment d’adjudicació s’articuli en vàries fases, les Clàusules Particulars 
determinaran en quines d’elles s’aniran aplicant els distints criteris, així com el llindar mínim de puntuació 
que pugui exigir-se als licitadors per tal de continuar en el procés selectiu.  
 
3. Els licitadors podran presentar variants o millores en les seves ofertes que puguin fer-les més 
convenients per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que aquesta possibilitat s’hagi previst 
expressament a les Clàusules Particulars i s’hagi indicat en l’anunci de licitació del contracte, i dins els 
límits, condicions i modalitats de presentació que s’hi assenyalin. 
 
 En cas d’admetre’s i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el que és proposició ferma 
i variants o millores, que la Corporació pot acceptar o rebutjar, sens perjudici del què es preveu a l’article 
131.3 de la LCSP.    
 
4. En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius 
d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els criteris de preferència que 
s’indiquen a la Disposició Addicional Sisena de la LCSP i els altres que es detallen segons l’ordre de 
prelació, subsidiari del què puguin preveure les Clàusules Particulars, següent: 
 
-1er) A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb 
discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge. 
 
-2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de 
persones en situació d’exclusió social, segons els criteris i requisits establerts a la LCSP. 
 
-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d’acord amb els criteris i 
requisits establerts a la LCSP. 
 
-4rt)  A favor de les proposicions d’empreses o les entitats reconegudes com a Organitzacions de Comerç 
Just, quan en els productes objecte del contracte existeixi una alternativa en aquest sentit. 
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-5è) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la seva 
solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin tendents a promoure 
la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
-6è) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa. 
 
-7è) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidirà 
l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 
 
Clàusula 19.- Subhasta electrònica. 
 
1. Les Clàusules Particulars i l’anunci de licitació indicaran aquells casos en què l’òrgan de 
contractació hagi decidit celebrar una subhasta electrònica en els procediments oberts, restringits i els 
negociats als quals fa referència l’article 154.a) de la LCAP, per a la presentació de millores en els preus o 
de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que les millorin en el seu conjunt, especificant 
la informació establerta a l’article 132 de la LCSP en relació amb els extrems de celebració de la subhasta i 
les especificacions tècniques per a la connexió al dispositiu electrònic. 
 
2. No es podrà utilitzar en cap cas la subhasta electrònica en aquells contractes l’objecte dels quals 
es refereixi a prestacions de caràcter intel·lectual. 
 
Clàusula 20.- Documentació a presentar a les licitacions. 
 
1. La documentació a presentar pels licitadors serà la que es determini a les Clàusules Particulars 
corresponents, que, com a mínim, comprendrà l’establerta a l’article 130 de la LCSP. 
 
2. Les propostes econòmiques i tècniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les Clàusules 
Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentació administrativa legalment 
necessària per procedir a la seva qualificació prèvia per part de la mesa de contractació.  
 
 La documentació que acrediti la representació i facultats del licitador que resulti adjudicatari haurà 
de ser validada pel Departament de Secretaria de la Corporació prèviament a l’adjudicació definitiva del 
contracte, sens perjudici de les responsabilitats de tot tipus en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la 
validesa d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de proposicions. En cas de 
concórrer aquesta manca de validesa, serà considerada per la Corporació com a retirada injustificada de 
l’oferta i es procedirà, en conseqüència, a la confiscació de la garantia provisional constituïda, si escau. 
 
Clàusula 21.- Terminis per a la presentació de proposicions. 
 
Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per a cada tipus de contracte 
assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte, 
diumenge o festiu s’entendrà ajornat fins al primer dia laborable següent. 
 
Clàusula 22.- Mesa de contractació. 
 
1. De conformitat amb la Disposició Addicional Segona, en el seu apartat desè, de la LCSP, la Mesa 
de contractació serà presidida per un/a membre electe/a o un/a funcionari/a de la Corporació, i en formaran 
part com a vocals el/la Secretari/a o, si escau, el/la titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció 
d’assessorament jurídic, i l’Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, així com aquelles 
altres persones que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o 
personal laboral al servei de l’Entitat, o membres electes d’aquesta, sense que el seu número sigui, en 
total, inferior a tres.  Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a de la Corporació. 
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2. La configuració concreta de la Mesa de Contractació es determinarà en els Plecs particulars de les 
corresponents contractacions. 
 
Clàusula 23.- Criteris d’adjudicació predominants a cada tipus de contracte.  
 
1.  L'adjudicació de les licitacions relatives als contractes de gestió de serveis públics, de serveis, i de 
subministraments resultarà normalment de l’aplicació de dos o més criteris, en els termes de l’art. 134 
LCSP. 
 
2.  Podrà utilitzar-se el criteri únic del preu més baix en els subministraments de quantia reduïda en 
els que els productes a adquirir estiguin perfectament definits per estar normalitzats i no ser possible variar 
els terminis de lliurament, ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, quedant el preu com únic 
factor determinant de l'adjudicació. 
 
3. En els contractes de serveis podrà utilitzar-se el criteri únic del preu més baix quan es tracti de 
contractacions de quantia reduïda l’objecte de les quals estigui perfectament definit tècnicament i no sigui 
possible introduir modificacions de cap classe, quedant el preu com únic factor determinant de l'adjudicació. 
 
4. En els contractes administratius especials i en els privats, la fixació de més d’un criteri s’articularà 
en funció de les prestacions a contractar i de l’aplicació dels criteris previstos a l’article 134 de la LCSP. 
 
5. En els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat l’adjudicació resultarà de 
la tramitació del procediment de diàleg competitiu, sens perjudici de la possibilitat de seguir subsidiàriament 
el procediment negociat amb publicitat en cas d’haver-se presentat ofertes irregulars o inacceptables en els 
termes de l’article 154.a) de la LCSP. 
 
Clàusula 24.- Publicitat de les licitacions i informació als licitadors. 
 
1.      Els anuncis de les convocatòries en els procediments oberts i restringits i en els negociats regulats a 
l’article 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat i en el Butlletí Oficial de 
la Província o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
 Quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada en els supòsits regulats als 
articles 13 a 17 de la LCSP, els anuncis es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat, en 
Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea, no sent necessària la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Els anuncis de les convocatòries en els procediments negociats regulats a l’article 161.2 de la 
LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat o en el Butlletí Oficial de la Província o en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Les empreses interessades en la licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i/o 
sobre la documentació complementària de la licitació fins a 9 dies naturals abans de què finalitzi el termini 
fixat per a la recepció de les ofertes, d’acord amb els termes del règim informatiu establert a l’article 142 de 
la LCSP. 
 
Clàusula 25.- Obertura i examen de proposicions.  
 
1.  La Mesa es reunirà en acte no públic per procedir a la qualificació de la documentació presentada 
en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentació presentada podrà concedir, si ho 
estima convenient, un termini màxim de tres dies hàbils per tal que el licitador esmeni l'error.      
 
               Així mateix, a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions per contractar, l’òrgan 
competent i la mesa de contractació podran requerir a l’empresari la presentació de certificats i documents 
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complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests, que haurà de complimentar en el 
termini màxim de cinc dies.      
 
2.  L’obertura de les proposicions econòmiques, i de les tècniques es celebrarà en un termini màxim 
d’un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora 
que s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractació, en un acte que 
serà públic en tot cas per a l’obertura de l’oferta econòmica llevat que es prevegi que en la licitació puguin 
emprar-se medis electrònics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà ajornat 
fins al primer dia laborable següent, si no es fixés una altra data.  
 
 La Mesa procedirà prèviament a donar compte del resultat de la qualificació de la documentació 
presentada. Obertes les proposicions econòmiques i tècniques, la manca de signatura de compromís sobre 
aquestes es podrà considerar per la Mesa com a error subsanable, previ examen i conclusió favorable 
sobre la coherència tècnica i econòmica globals de l’oferta presentada pel licitador.  En aquest cas se 
l’atorgarà un termini màxim de subsanació de tres dies hàbils si no se’l pogués requerir en el mateix acte a 
què es ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de què l’omissió 
de fer-ho es considerarà retirada injustificada de l’oferta. 
 
En cas de discordança entre les expressions dineràries de l’oferta en lletres i números prevaldrà la xifra 
consignada en lletres, llevat que es tracti d’un error manifest en l’expressió d’aquesta. 
 
3.  Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació del sol criteri del preu, la Mesa de contractació proposarà 
l'adjudicació provisional del contracte a la proposició amb el preu més baix. 
 
Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació del sol criteri del preu, la Corporació podrà determinar a les 
Clàusules Particulars i, si escau, reduir motivadament fins a un terç, els percentatges màxims de desviació 
respecte a la mitjana de baixes a partir dels quals pugui apreciar que el licitador incorre en baixa 
desproporcionada o anormal, en el marc dels criteris establerts reglamentàriament per tal d’apreciar-ho.       
  
 En cas de presentació de diverses proposicions formulades individualment per empreses 
vinculades es produiran els efectes que reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del 
règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o anormals, en el benentès de què els efectes d’aquest 
procediment s’aplicaran a les restants ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.    
 
4. Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació de dos o més criteris, la Mesa de contractació proposarà 
l'adjudicació provisional del contracte a la proposició que estimi ésser la més avantatjosa econòmicament 
prèvia ponderació dels criteris indicats a les Clàusules Particulars corresponents, sense atenir-se 
exclusivament al preu de la proposició. La Corporació podrà establir a les Clàusules Particulars els 
paràmetres objectius que permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la proposició global del licitador 
no pot ser complerta com a conseqüència d’una oferta desproporcionada o anormal.  
 
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que 
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin a les Clàusules Particulars. 
 
5. En cas que s’ultrapassessin els límits establerts que permetin identificar una proposició que pugui 
ser considerada desproporcionada o anormal, la Corporació procedirà, abans de rebutjar la proposició, a 
verificar la seva composició per tal de comprovar la viabilitat del seu compliment, d’acord amb el 
procediment de l’article 136 de la LCSP i els criteris reglamentaris a l’efecte.  
 
Clàusula 26.- Proposta d’adjudicació provisional. 
 
La proposta d’adjudicació provisional formulada a l’òrgan de contractació per la Mesa de contractació a 
favor de la proposició de preu més baix o econòmicament més avantatjosa no genera cap dret a favor del 
licitador proposat enfront de la Corporació; tanmateix, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte 
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d’acord amb la proposta formulada haurà de motivar la decisió. 
 
Clàusula 27.- Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment. 
 
Abans de l’adjudicació provisional l’òrgan de contractació podrà acordar la renúncia a la celebració del 
contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient, així com desistir del 
procediment, per les causes i amb els efectes establerts a l’article 139 de la LCSP. 
 
Clàusula 28.- Adjudicació provisional.  
 
1. Formulada la proposta per part de la Mesa, l’òrgan competent resoldrà sobre la validesa de 
l'adjudicació a favor de l'autor de la proposició econòmicament més avantatjosa, dins dels terminis que 
s'assenyalen a continuació: 
 

 
a)   Quan l’únic criteri a considerar per seleccionar l’adjudicatari del contracte sigui el del 
preu, s'haurà de fer l'adjudicació provisional dins del termini de 15 dies naturals a comptar des 
del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes, la qual confirmarà la proposta de 
la Mesa, llevat dels casos previstos a la legislació vigent. 
 
b) Quan es consideri una pluralitat de criteris per a l’adjudicació del contracte, haurà de fer-
se l'adjudicació provisional dins del termini dels dos mesos a comptar des de la data d'obertura 
de les proposicions rebudes, llevat que se n’estableixi motivadament un altre de superior a les 
Clàusules Particulars.   L’adjudicació s’efectuarà en aquest cas mitjançant resolució motivada a 
favor de l'oferta que millor compleixi amb els criteris de selecció que s'hagin determinat a les 
Clàusules Particulars, llevat que es declari desert. 
 
c) Els terminis indicats s’ampliaran en 15 dies hàbils quan sigui necessari per seguir els 
tràmits de verificació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 
 

2. Transcorreguts els terminis assenyalats a l’apartat anterior sense resolució de la Corporació, els 
empresaris admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva proposta. 
 
3. Les resolucions d’adjudicació provisional del contracte seran publicades en el perfil de contractant i 
notificades als candidats o licitadors, els quals podran interposar, si ho estimen convenient, el recurs 
especial en matèria de contractació previ al recurs contenciós administratiu, o bé sol·licitar l’adopció de 
mesures provisionals, segons el règim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 de la LCSP. 
 
En els procediments negociats i de diàleg competitiu l’adjudicació provisional concretarà i fixarà els termes 
definitius del contracte. 
 
4. L'adjudicació provisional es notificarà a l’adjudicatari tot requerint-lo per a què, dins dels quinze 
dies hàbils següents al de la data de la publicació en el perfil del contractant, i com a requisit previ per a 
l’elevació de l’adjudicació provisional a definitiva, presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com els 
documents acreditatius de la seva aptitud per contractar i de l’efectiva disposició dels medis que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. També haurà de constituir en el mateix termini 
la garantia definitiva que sigui procedent, en la modalitat que s’hagués establert i presentar els documents 
que acreditin la validació, pel Departament de Secretaria de la Corporació, de la documentació en què 
s’atorguin els poders de representació i les facultats vigents del licitador. 
 
5. En cas que l’adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a l’apartat anterior en el 
termini establert per causes a ell imputables, la Corporació declararà decaiguda l’adjudicació provisional al 
seu favor, podent efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents a aquell, per 
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l’ordre en què hagin restat classificades llurs respectives ofertes i sempre que el nou adjudicatari hagi 
prestat la seva conformitat. De no ésser possible aquesta adjudicació subsidiària, la Corporació podrà 
procedir a una nova convocatòria de licitació. 
 
Clàusula 29.- Garantia definitiva.  
 
1.  La garantia definitiva s’haurà de prestar per l’adjudicatari en qualsevol de les formes assenyalades 
a l’article 84 de la LCSP, amb les mateixes formalitats que les exigides per a les provisionals i qualsevol 
que hagi estat el procediment d’adjudicació del contracte. Per excepció, a les Clàusules Particulars es 
podrà dispensar motivadament la constitució de la garantia definitiva especialment en el cas dels contractes 
de subministrament de béns consumibles quin lliurament i recepció hagin d’efectuar-se abans del pagament 
del preu.   
 
2.  La quantia de la garantia definitiva serà per regla general del 5% de l’import d’adjudicació del 
contracte, IVA exclòs, llevat que les Clàusules Particulars n’excloguin la possibilitat motivadament.  Aquesta 
regla general s’excepcionarà en els supòsits de les garanties complementàries i especials següents: 
   

a) En cas d’adjudicació a un empresari quina proposició s’hagués presumit inicialment com a 
oferta amb valors anormals o desproporcionats, l’òrgan competent podrà exigir-li la constitució 
d’una garantia definitiva del 10% del preu del contracte.   
 
b) En casos especials lliurement apreciats per l’òrgan competent, aquest podrà establir a les 
Clàusules Particulars una garantia complementària que no podrà superar el 5% de l’import 
d’adjudicació del contracte, podent-se assolir una garantia total de fins a un 10% del preu del 
contracte. 
 

3. En el cas dels contractes amb preus provisionals, el percentatge corresponent segons l’apartat 
anterior es calcularà en relació amb el preu màxim fixat. 
 
4. Quan la quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris, l’import de la garantia a 
constituir es fixarà atenent al pressupost base de licitació. 
 
5. Les Clàusules Particulars podran preveure que la garantia definitiva en els contractes regits pel 
present Plec es constitueixi mitjançant retenció de preu, així com que l’acreditació de l’esmentada 
constitució pugui efectuar-se mitjançant medis electrònics, informàtics o telemàtics. 
 
6. La garantia definitiva respondrà de les responsabilitats previstes a l’article 88 de la LCSP. 
 
Clàusula 30.- Garantia global. 
 
1. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el contractista podrà constituir 
una garantia global en relació amb tots els contractes que celebri amb la Corporació i sense especificació 
singular per a cada contracte, que respongui, en tots els contractes celebrats o a celebrar amb aquesta, 
genèricament i permanentment, del manteniment de les proposicions, de la formalització dels contractes i 
del compliment per l’adjudicatari de les obligacions derivades de tots els contractes coberts per aquesta 
garantia, fins a un 5%, o percentatge superior que escaigui, de l’import d’adjudicació o del pressupost base 
de licitació quan el preu del contracte resulti de preus unitaris.  
 
2. La garantia global només podrà constituir-se mitjançant aval o contracte d’assegurança de caució. 
 
Clàusula 31.- Adjudicació definitiva i efectes. 
 
1. El contracte es perfeccionarà mitjançant la seva adjudicació definitiva. 
 



 
63 

2. L’elevació a definitiva, que no tindrà lloc abans dels 15 dies hàbils següents al de publicació de 
l’adjudicació provisional, haurà  de produir-se dins els 10 dies hàbils següents al de finalització del termini 
esmentat. 
 
3. L’adjudicació definitiva del contracte es notificarà a tots els licitadors.   
 
4. Si els interessats ho sol·liciten, se’ls facilitarà informació en relació amb els motius del refús de la 
seva candidatura o proposició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que fossin 
determinants de l’adjudicació al seu favor, en un termini de quinze dies naturals a comptar des de la 
recepció de la petició en aquest sentit, sens perjudici del què disposa l’article 137.2 de la LCSP.   
 
5. En la pròpia notificació es citarà a l'interessat per a què concorri a formalitzar el contracte en el 
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva.   
 
6. Si no atengués l'esmentat requeriment, no complís els requisits per a la celebració del contracte o 
impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar la seva resolució prèvia 
incoació de l'expedient oportú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució de la garantia definitiva, en 
quin cas decaurà l’adjudicació provisional, amb les conseqüències i responsabilitats legalment procedents.   
 
7. La garantia definitiva serà incautada en el supòsits de resolució del contracte per manca de 
formalització d’aquest per causes imputables al contractista. 
 
8. En virtut de l'adjudicació definitiva, la Corporació i el contractista restaran obligats al compliment 
del contracte. En particular, el contractista restarà obligat al pagament de l'import dels anuncis i de les 
altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tràmits preparatoris, del procediment d’adjudicació que 
s’hagi seguit, i de la formalització del contracte. 
 
Clàusula 32.- Publicitat de l’adjudicació definitiva. 
 
L'adjudicació definitiva dels contractes regulats en aquests Plecs haurà de publicar-se: 
 
a) En el perfil de contractant en el cas de contractes d’import superior a les quantitats que defineixen 
els contractes menors. 
 
b)  En el perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini màxim de quaranta-vuit dies naturals a comptar des de la data d'adjudicació 
definitiva, quan el seu import sigui igual o superior a 100.000 euros, o, en el cas de contractes de gestió de 
serveis públics, quan el pressupost de despeses de primer establiment sigui igual o superior a aquest 
import o el seu termini de durada excedeixi de cinc anys, qualsevol que sigui el procediment d’adjudicació 
seguits a l'efecte sens perjudici del què disposa l’article 138.4 de la LCSP.  Així mateix s'haurà de publicar 
en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l'Estat quan es tracti de contractes subjectes 
a regulació harmonitzada. 
 
Clàusula 33.- Procediment restringit. 
 
1. L’aplicació del procediment restringit es desenvoluparà  en dues fases diferenciades de recepció i 
selecció de sol·licituds de participació o candidatures en atenció a llur solvència, en primer lloc, i de 
selecció de les proposicions presentades per les empreses invitades a fer-ho, en segon.  
 
2. L’òrgan competent obrirà la primera fase amb la publicació de l’anunci del procediment, que haurà 
d’haver estat precedida de l’elaboració i aprovació de les Clàusules Particulars corresponents, en les quals 
l’òrgan competent: 
 

a) Assenyalarà el límit mínim del número d’empreses que projecta invitar, que no podrà ser inferior 
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a cinc i podrà fixar el nombre màxim de candidats als quals s’invitarà a presentar oferta, en funció de les 
característiques del contracte o contractes que vol celebrar, tot garantint sempre que el nombre de 
candidats invitats sigui suficient per a què la competència sigui efectiva i sens perjudici del què es 
preveu a l’article 149.2 de la LCSP. 
 
b) Haurà d’assenyalar i justificar les normes o criteris objectius i no discriminatoris d’acord amb els 
quals decidirà a quins sol·licitants invita a participar en el procediment, d’entre els medis que segons la 
normativa general de contractació són acreditatius de la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, motivant-ne l’elecció. 

 
 El termini per a la presentació de sol·licituds de participació es determinarà en l’anunci de licitació tot 
respectant els terminis mínims establerts als articles 143 i 148 de la LCSP. 
 

 Presentades les candidatures, l’òrgan competent, amb la intervenció prèvia de la Mesa de 
contractació, seleccionarà els sol·licitants en base als criteris esmentats, prèvia comprovació de la seva 
personalitat i solvència. 
  
3. L’òrgan competent obrirà la segona fase amb l’enviament, simultàniament i per escrit, de la invitació als 
admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions tècniques i/o econòmiques acompanyades, si escau, 
del document acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, en el termini que se’ls assenyali a la pròpia 
invitació, la qual haurà de contenir les referències mínimes establertes a l’article 150 de la LCSP. 
 
  Presentades les proposicions d’acord amb l’article 151 de la LCSP, l’adjudicació s’efectuarà seguint les 
normes generals aplicables especialment previstes als articles 144 i 145 de la LCSP en funció de si l’únic criteri 
utilitzat és el preu o si s’ha aplicat una pluralitat de criteris establerts a l’efecte.  
 
Clàusula 34.- Procediment negociat. 
 
1.  D’acord amb l’establert a la clàusula 14.c), la Corporació podrà utilitzar el procediment negociat en els 
supòsits previstos als articles 156 (per als contractes de gestió de serveis públics), 157 (per als de 
subministraments), 158 (per als de serveis) i 159 (per als altres contractes), tots ells de la LCSP, i, 
particularment, per raó de la quantia, en els contractes següents: 
 

a)   En els de gestió de serveis públics, quan el pressupost de despeses de primer establiment es 
prevegi inferior a 500.000’- EUR i el seu termini de duració sigui inferior a cinc anys.  
 
b)  En els de subministrament, en els de serveis i en els restants contractes de la Corporació, 
quan el seu valor estimat sigui inferior a 100.000’-  euros. 

 
2. Es determinaran a les Clàusules Particulars els aspectes econòmics i tècnics que, si escau, 
hagin de ser objecte de negociació amb les empreses a les quals es sol·liciti oferta, que hauran d’estar 
capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, i indicaran si l’òrgan de contractació farà ús de la seva 
facultat d’articular el procediment negociat en fases successives a fi de reduir progressivament el nombre 
d’ofertes a negociar mitjançant l’aplicació dels criteris d’adjudicació assenyalats.   Es fixarà el preu amb la 
seleccionada i en tot cas es deixarà constància a l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes 
i de les raons per a la seva acceptació o desestimació aplicades per l’òrgan competent.    
 
 
 
 
Clàusula 35.- Procediment de diàleg competitiu. 
 
1. D’acord amb l’establert a la clàusula 14.d), s’adjudicaran pel procediment excepcional de diàleg 
competitiu els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat i d’altres particularment 
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complexos, sens perjudici de què pugui seguir-se el procediment negociat sense publicitat en  el cas d’haver-se 
presentat ofertes que siguin irregulars o inacceptables, tot això en els termes de l’article 154.a) de la LCSP. 
 
2. S’aplicaran a aquest procediment, que requerirà la publicació d’un anunci de licitació específic, les 
normes del procediment restringit en relació amb els criteris per a la selecció de candidats, les sol·licituds de 
participació i la selecció de participants, i , en relació amb el desenvolupament del diàleg amb els candidats i la 
ulterior presentació i examen d’ofertes, el règim establert als articles 166 i 167 de la LCSP. 
 
Clàusula 36.- Procediment aplicable als concursos de projectes. 
 
1. D’acord amb l’establert a la clàusula 14.e), el concurs de projectes és un procediment especial que 
té per objecte elaborar plans o projectes en els camps, principalment, de l’urbanisme, l’arquitectura, 
l’enginyeria i eºl processament de dades, amb o sense assignació de premis als participants, mitjançant 
una selecció que, després de la licitació corresponent, s’encomana a un Jurat compost exclusivament de 
persones físiques independents dels participants en el concurs de projectes i de les quals un terç, com a 
mínim, haurà de tenir la qualificació professional adequada per al concurs. 
 
Els concursos de projectes als quals s’aplica aquest procediment han de respondre a un dels tipus 
següents: 
 

a) organitzats en el marc d’un procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis; 
b)   amb primes de participació o pagaments als participants. 

 
2. Si el nombre de participants és limitat, la seva selecció es durà a terme mitjançant criteris objectius, clars 
i no discriminatoris, indicats a l’anunci i a les condicions que defineixin les característiques i regles del concurs.   
Els projectes s’hauran de presentar de manera anònima. 
 
3. El procediment es regirà, en relació amb les bases, publicitat i desenvolupament dels treballs i decisió 
per part del jurat, per les determinacions establertes als articles 169 a 172 de la LCSP. 
 
4. L’atorgament de premis per part de la Corporació en aquest tipus de concursos no pressuposa cap dret 
dels corresponents guanyadors d’aquells a l’adjudicació d’un contracte per a l’elaboració dels projectes 
premiats.  La continuïtat contractual del concurs ha d’estar prevista expressament a les condicions d’aquest.  Si 
aquest fos el cas, es podrà preveure l’adjudicació del contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat 
al qual s’haurà d’invitar a tots els guanyadors del concurs, en cas d’ésser varis. 
 
5. Correspon a la Corporació en exclusiva l’explotació econòmica dels drets de propietat intel·lectual sobre 
els projectes contractats i/o premiats com a conseqüència del procediment especial regulat als apartats 
anteriors, en els termes de la clàusula 56.2.a.2) del present Plec.  
 
Clàusula 37.- Aplicació de sistemes de racionalització tècnica de la contractació: acords marc i 
sistemes dinàmics de contractació. 
 
1. La Corporació podrà celebrar acords marc i articular sistemes dinàmics de contractació, d’acord amb les 
previsions dels articles 180 a 186 LCSP. 
 
2. Els òrgans de contractació de la Corporació podran celebrar contractes, basats en un previ acord marc, 
amb les empreses que hagin estat originàriament parts en dit acord i sempre que no s’hi introdueixin 
modificacions substancials respecte dels termes establerts en el propi acord. La durada d’un acord marc no 
podrà excedir de quatre anys, llevat de casos excepcionals degudament justificats. 
 
Sota les premisses anteriors, el procediment d’adjudicació dels contractes s’articularà en funció del nombre 
d’empreses concelebrants amb la Corporació,  en els termes següents: 
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a) Si l’acord marc s’hagués celebrat amb una única empresa, l’adjudicació s’efectuarà en els termes 
establerts i, si fos necessari, l’òrgan de contractació podrà consultar i requerir per escrit a l’empresa 
que completi la seva oferta.   
 
b) Si l’acord marc s’hagués celebrat amb vàries empreses, que hauran de ser al menys tres en els 
termes de l’article 180.2 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes es pot efectuar bé directament tot 
aplicant els termes fixats en el propi acord marc, o bé tot convocant les parts a una nova licitació en 
cas que no tots els termes estiguin fixats a l’acord, segons el procediment establert a l’article 182.4 de 
la LCSP. 

 
3. Els òrgans de contractació de la Corporació podran articular sistemes dinàmics per a la contractació 
electrònica de serveis i subministraments d’ús corrent quines característiques estiguin generalment disponibles 
en el mercat i satisfacin les seves necessitats, sempre que la utilització d’aquest procediment no obstaculitzi, 
restringeixi o falsegi la competència i d’acord amb allò establert als articles 183 a 186 de la LCSP. 
 
Clàusula 38.- Perfil de la Corporació com a contractant. 
 
1. La Corporació aprovarà i difondrà el perfil de contractant dels seus òrgans de contractació a través de la 
seva seu electrònica, d’acord amb els requisits, continguts i tots els efectes previstos a l’article 42 i previsions 
concordants de la LCSP. 
 
2. La Corporació aprovarà i difondrà també el perfil de contractant dels òrgans de contractació dels seus 
organismes públics i de les entitats dependents i vinculades que es determinin. 
 
Secció 2ª. Formalització del contracte. 
 
Clàusula 39.- Formalització del contracte. 
 
1.  El contracte es formalitzarà dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la 
notificació de l’adjudicació definitiva, qualsevol que sigui el procediment d’adjudicació seguit. En serà requisit la 
prèvia constitució de les garanties definitives, especials i complementàries que s’hagin establert. 
 
2.  Serà preceptiva la formalització escrita del contracte, mitjançant document administratiu, però la manca 
d'aquest requisit no afectarà a la validesa de l'obligació en els expedients que siguin objecte de tramitació 
urgent o d'emergència. 
 
 El contractista podrà sol·licitar al seu càrrec l’elevació del contracte a escriptura pública. 
 
3. No caldrà la formalització del contracte en el cas dels contractes menors, per als quals es seguirà 
l’establert a la clàusula 15 i a l’article 95 de la LCSP. 
 
Clàusula 40.- Manca de formalització imputable a l’adjudicatari. 
 
Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a l’adjudicatari, la 
Corporació en podrà acordar la resolució, essent-ne tràmit necessari l’audiència de l’interessat i, si hi formulés 
oposició, l’informe preceptiu i no vinculant de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.  
En aquest supòsit serà incautada a l’adjudicatari la garantia que s’hagués constituït, i aquest haurà 
d’indemnitzar la Corporació pels danys i perjudicis ocasionats. 
 
CAPÍTOL III. DISPOSICIONS COMUNES RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 
Clàusula 41.- Règim d’execució del contracte. 
 
El contracte s’executarà de conformitat amb els termes definits a les seves clàusules, a les Clàusules 
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Particulars i a les Prescripcions Tècniques, i d’acord amb les instruccions que la Corporació doni al 
contractista per a la interpretació d’unes i altres.    
 
Clàusula 42.- Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
1. L’adjudicatari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva execució, restarà obligat a 
elaborar i trametre al Departament/Àrea promotor/a la planificació preventiva duta a terme, en base a la 
informació facilitada per la Corporació, en tots els casos en els quals l’execució suposi la intervenció de 
mitjans personals o tècnics del contractista a les dependències de la Corporació i en funció del risc que 
comporti. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de riscos 
laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures 
específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, l’adjudicatari haurà 
d’acreditar, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als 
treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació a la planificació preventiva efectuada 
amb motiu de la concurrència empresarial. 
 
2. En tot cas, durant l’execució del contracte l’adjudicatari haurà de complir aquesta planificació i les 
obligacions previstes a la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el 
treball. 
 
La Corporació arbitrarà els medis de coordinació escaients per verificar el compliment d’aquestes 
obligacions, en funció del risc que comporti la concurrència empresarial. Aquests medis es determinaran en 
els plecs de prescripcions tècniques particulars o en altres documents anàlegs, en els termes que preveu 
l’esmentada normativa. 

 
Clàusula 43.- Personal d’interlocució tècnica del contractista.    
 
El contractista designarà persona o persones amb competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre 
totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte i també als efectes d’interlocució tècnica en 
la relació del contractista amb el/la Departament/Àrea de la Corporació promotor/a de la contractació.  
 
Clàusula 44.- Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de la Corporació. 
 
1.  Correspon a la Corporació vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per aquesta raó, 
exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del contracte per part del contractista, i, a tal efecte, 
l’òrgan de contractació podrà nomenar un responsable del contracte en els termes de l’article 41.1 de la LCSP. 
 
2.  Si el contractista, o persones dependents d’ell, incorren en actes o omissions que comprometin o 
pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan competent podrà exigir l’adopció de mesures concretes per 
aconseguir o restablir la bona execució del que s’hagués pactat.      

 
 
Clàusula 45.- Resolució d’incidències tècniques 
 
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l'òrgan competent 
mitjançant expedient contradictori amb les actuacions preceptuades a la normativa general de contractació.      
 
2.  Les esmentades resolucions o acords de l'òrgan competent seran immediatament executius, sens 
perjudici dels recursos que siguin procedents. 
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Clàusula 46.- Coneixement per part del contractista del règim 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. 

 
Clàusula 47.- Obligacions  laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals 
del contractista.  

 
1.  El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva 
de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.   

 
2.  El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o 
física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matèries, substàncies, 
productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte. 

 
             El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials 
d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de 
l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporació.      

 
3.     L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat per part del personal tècnic designat per ell, restarà subjecte al règim de responsabilitats empresarials 
establert a la normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social.   
 
4.  Sens perjudici d'això, la Corporació podrà requerir al contractista per tal que acrediti documentalment 
el compliment de les referides obligacions. 
 
5.      La naturalesa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o funcionarial entre el personal del 
contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporació. 

 
Clàusula 48.- Condicions especials d’execució del contracte. 
 
1.  L’òrgan de contractació podrà establir condicions especials d’execució del contracte, sempre que 
siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en l’anunci de licitació i en les Clàusules Particulars, 
que podran referir-se, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.  
 
2. Les Clàusules Particulars podran establir penalitats per al cas d’incompliment de les condicions 
especials d’execució. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la 
seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte. 
 
3.  Serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les condicions especials d’execució quan 
les Clàusules Particulars els hagin atribuït el caràcter d’obligacions essencials. En cas contrari, 
l’incompliment es podrà considerar infracció greu constitutiva de prohibició de contractar amb el sector 
públic sempre que així s’hagi definit a les Clàusules Particulars i concorri dol, culpa o negligència de 
l’empresari, en els termes previstos a la LCSP i normativa de desplegament. 
 
Clàusula 49.- Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball. 
 
1. En absència de previsió en els convenis col·lectius laborals aplicables en cada cas, la Corporació 
es reserva la facultat d’establir a les Clàusules Particulars dels contractes de serveis, si es reuneixen les 
condicions que en justifiquin l’aplicació, la subrogació de l’adjudicatari en els drets i obligacions laborals de 
l’anterior prestatari del servei. En aquest sentit, les Clàusules Particulars podran determinar: 
 

a) Si existeix o no identitat en l’àmbit objectiu de la prestació del servei respecte a l’anterior 
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contracte regulador d’aquesta. 
 
b) Si la nova contractació comporta la tramesa a l’adjudicatari de la infraestructura o 
organització empresarial bàsica, o dels elements patrimonials fonamentals de la prestació i 
explotació del servei.  

 
2. Quan hagi d’operar la subrogació laboral, l’òrgan de contractació haurà de facilitar als licitadors, en 
les Clàusules Particulars o com a documentació complementaria, la informació sobre les condicions dels 
contractes dels treballadors afectats per tal de permetre l’avaluació dels costos laborals d’aquella.  
 
3. Als efectes de l’apartat anterior, el contractista empleador haurà de facilitar a l’òrgan de 
contractació, a requeriment d’aquest, la informació sobre les condicions dels contractes laborals dels seus 
treballadors. 
 
Clàusula 50.- Principi de risc i ventura. 
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc d’una major onerositat i ventura d’un major benefici del contractista, 
sens perjudici del què pugui establir-se a les clàusules de repartiment de riscos dels contractes de col·laboració 
entre el sector públic i el privat. 

 
Clàusula 51.- Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.    

 
1. El contractista haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els serveis públics o privats danyats com a 
conseqüència de l’execució del contracte. 
 
2.  Serà per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o compensar 
adequadament, indemnitzant tots els danys i perjudicis que s'originin als béns o els serveis de tercers, públics o 
privats, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, llevat que aquells 
s’hagin produït com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la Corporació o, per als contractes 
de gestió de serveis públics, per causes imputables a la pròpia Corporació d’acord amb l’establert a l’article 
256.c) de la LCSP.  
 
3.  Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a 
la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent d'ella, per iguals causes i amb idèntica 
excepció que la que assenyala l'apartat anterior. 
 
4. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i 
serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a la Corporació o per a tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  El contractista 
deduirà aquesta responsabilitat mitjançant la indemnització dels danys que s’originin a tercers, als béns de la 
Corporació o al personal depenent d'ella, com a conseqüència dels incompliments, o de les omissions 
indegudes, relatius a la lex artis de la respectiva professió, ofici o especialitat.   
 
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial dels 
materials, procediment i equips utilitzats en l’estudi o serveis així com dels subministraments que efectuï, i 
haurà d’indemnitzar a la Corporació 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.  
 
6. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets morals o 
econòmics de propietat intel·lectual sobre els continguts d’obres literàries, artístiques, científiques i 
tècniques que s’utilitzin directament o indirectament en l’execució del contracte. Aquesta responsabilitat del 
contractista comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la normativa general de propietat 
intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada públicament i/o transformada per qualsevol 
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medi o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, i aquell haurà 
d’indemnitzar a la Corporació 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. 

 
Clàusula 52.- Modificació del contracte. 
 
1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació sols podrà introduir modificacions en ell 
per raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat a 
l’expedient. Aquestes modificacions, que sols podran produir-se en els termes de l’article 202.1 de la LCSP, no 
podran afectar a les condicions essencials del contracte.   
 
La possibilitat de la modificació i les condicions en què podrà produir-se d’acord amb les previsions anteriors 
hauran de ser previstes a les Clàusules Particulars i al contracte. 
 
2. El contractista serà responsable per la introducció de qualsevulla modificació que es produeixi en el 
contracte sense la deguda autorització, i, si escau, aprovació de la Corporació. 
 
3. La modificació del contracte seguirà el procediment establert a la normativa general i s’haurà de 
formalitzar en els termes de l’article 140.1 de la LCSP, havent-hi de constar la novació modificativa del 
contracte, i, en allò que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execució i de l’import de la 
garantia definitiva del contracte.      

 
4. En relació amb la modificació dels contractes de gestió de serveis públics, regiran les 
especialitats previstes a l’article 258 de la LCSP. 
 
Clàusula 53.- Revisió i adequació de preus. 
 
1. La revisió de preus en els contractes de la Corporació tindrà lloc d’acord amb els termes establerts als 
articles 77 a 82 de la LCSP llevat que la seva improcedència s’hagués previst expressament en les Clàusules 
Particulars o pactat en el contracte, quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués 
transcorregut un any des de la seva adjudicació. 
 
 Per excepció, en els contractes de gestió de serveis públics la revisió podrà tenir lloc una vegada 
transcorregut el primer any d’execució del contracte, sense que sigui necessari haver executat el 20% de la 
prestació.  
 
2.  Per a l’aplicació del sistema, els índexs i les fórmules de revisió de preus es seguiran les previsions dels 
articles 78 i 79 de la LCSP. 
 
3. Quan l’objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clàusules Particulars o el contracte 
podran incloure clàusules de variació de preus en funció del compliment de determinats objectius de 
terminis o de rendiment, així com penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals, havent de 
determinar amb precisió els supòsits en què es produiran aquestes variacions i les regles per a la seva 
determinació. 
 
Clàusula 54.- Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució. 
 
1. El contracte o les Clàusules Particulars podran preveure una o vàries pròrrogues sempre que les seves 
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d’aquelles i que la concurrència per a la 
seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte la durada màxima del contracte, incloent els períodes de 
pròrroga.  
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 La pròrroga del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, llevat 
que el contracte o les Clàusules Particulars prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se 
pel consentiment tàcit de les parts. 
 
2. El termini d'execució del contracte sols serà prorrogat per aquelles causes justificades no imputables al 
contractista que, a judici de la Corporació,  impedeixin complir el seu objecte dins del termini previst. 
 
3. Seran causa de força major, que podran incidir en el termini d'execució del contracte, les que amb tal 
caràcter resultin de la legislació vigent. 
 
4. L’òrgan competent, en cada cas a instància del contractista i amb l'informe previ del Departament/Àrea 
promotor/a de la contractació, determinarà l’abast de la pròrroga que es concedeixi en el termini d'execució del 
contracte, en els termes previstos a la normativa general.      
 
 Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol·licitat la pròrroga del termini d’execució sense 
haver recaigut resolució expressa, s’entendrà estimada la petició. 

 
Clàusula 55.- Règim de penalitzacions   per   incompliment.  

 
1. Les Clàusules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als supòsits següents: 
 

a) de compliment defectuós de la seva prestació o d’incompliment dels compromisos o de les condicions 
especials d’execució del contracte que s’haguessin establert.  
 
b) d’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides al contracte. 

 
c) de demora del contractista en l’obligació de complir el contracte dins del termini total o dels parcials 
fixats per a la seva realització o execució successiva, respectivament. 

 
2. Les penalitats per al compliment defectuós de la prestació o l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment i el seu import no podrà 
depassar el 10% del pressupost del contracte.      
 
3. Quan el contractista hagués incomplet l’execució parcial de les prestacions definides al contracte, la 
Corporació podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats que 
s’haguessin establert a l’efecte en les Clàusules Particulars. 
 
4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total per 
causes imputables a ell, la Corporació podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la 
imposició de penalitats diàries en proporció de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu del contracte.   Les 
Clàusules Particulars podran preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la seva 
necessitat en l’expedient per a la correcta execució del contracte ateses les especials característiques 
d’aquest. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte l’òrgan de 
contractació estarà facultat per resoldre aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició 
de noves penalitats. 
 
5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials per 
causes imputables a ell, l’òrgan de contractació estarà també facultat per resoldre aquest o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats si així s’hagués previst a les Clàusules 
Particulars o bé quan la demora en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la 
impossibilitat de compliment del termini total. 
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6. En el contracte de gestió de serveis públics s’aplicaran les sancions que necessàriament hauran de 
preveure’s en les Clàusules Particulars.  En el cas que no s’haguessin previst, s’entendran d’aplicació les 
previsions dels apartats anteriors. 

 
Clàusula 56.- Drets i obligacions de les parts. 

 
1.  Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable. 
 
2.  En particular, el contractista restarà obligat en els termes que s'indiquen a continuació: 
 

a)  Propietat dels treballs realitzats:   
  
a.1) Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat de la Corporació i, 
en conseqüència, aquesta podrà demanar en qualsevol moment els lliuraments de part de l'estudi o 
servei realitzat, sempre que no sigui incompatible amb el programa definitiu d'elaboració i no afecti el 
correcte desenvolupament dels treballs. 
 
a.2) En els contractes que tinguin per objecte la creació d’obres literàries, artístiques, científiques o 
tècniques i llurs eventuals productes derivats, així com en els de col·laboració d’empreses externes en 
les prestacions de serveis, subministraments o desenvolupaments que siguin requerits en aquesta 
creació per part dels serveis tècnics de la pròpia Corporació, el contractista cedeix, en tot cas, a 
aquesta Entitat tots els drets d’explotació econòmica de la propietat intel·lectual sobre l’objecte del 
contracte en els termes següents: 
 

-La cessió és en exclusiva i abasta els drets d’explotació de reproducció, comunicació 
pública, distribució i transformació. 
 
-La cessió comprèn totes les modalitats d’utilització o medis de difusió existents per a 
cadascun dels quatre drets d’explotació, inclosos l’emmagatzemament digital en suport 
electrònic i la posta a disposició interactiva en línia en tota mena de xarxes telemàtiques. 
 
-L’àmbit temporal de la cessió abastarà tot el temps que tardi l’obra en passar al domini 
públic, i el seu àmbit territorial és mundial.     

 
a.3) El contractista garanteix a la Corporació l’originalitat dels resultats del seu treball així com 
l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts sobre l’objecte del contracte com a conseqüència 
de les seves relacions contractuals prèvies, simultànies o posteriors de caire laboral o bé amb les 
entitats de gestió de drets d’explotació o tot altre tercer, essent al seu càrrec el pagament dels 
eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstàncies o qualsevulla altra reclamació al 
respecte. 
 
a.4) El contractista tindrà l'obligació de proporcionar a la Corporació totes les dades, càlculs, 
processos i procediments emprats durant l'elaboració de l'estudi o servei. Restaran, tanmateix, 
exceptuats de presentació aquells treballs o serveis el caràcter confidencial dels quals s'hagi fet 
constar en l'oferta i s'hagi recollit en el document de formalització del contracte. 
 
b)  Propietat intel·lectual, industrial i comercial dels elements utilitzats:   
 
El contractista, per a la utilització de creacions literàries, artístiques i/o científiques i tècniques, o de 
materials, procediments i equips per a la realització de la prestació contractada, haurà d’obtenir les 
llicències, cessions, permisos i autoritzacions necessàries dels titulars dels drets de propietat 
intel·lectual i/o industrial corresponents, essent al seu càrrec el pagament dels drets i 
indemnitzacions per aquests conceptes.    
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c)  Assistència a la Corporació:   
 
c.1)  El contractista facilitarà a la Corporació, sense cap despesa addicional, els serveis 
professionals que aquesta consideri necessaris per al correcte desenvolupament i compliment de la 
prestació a la que resulti obligat.  Aquesta obligació es mantindrà, com a mínim, durant el període de 
garantia del contracte, ultra el qual es podrà perllongar pel temps que s’especifiqui a la documentació 
contractual com a necessari en funció de la naturalesa i grau de complexitat tècniques de les 
prestacions contractades.    
 
c.2)  A més, i sempre que així s'especifiqui a les Clàusules Particulars, podran preveure's 
altres modalitats de prestacions complementàries, com ara gestions davant d'organismes públics, 
l'emissió d'informes sobre modificacions de l'estudi presentat o servei prestat, o altres d'anàlogues. 

 
Clàusula 57.- Confidencialitat de la informació. 
 
1. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a 
l’execució del contracte i a la qual se l’hagués conferit aquest caràcter a les Clàusules Particulars o en el propi 
contracte o, àdhuc en cas d’imprevisió, quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 
Aquesta obligació tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de 
referència, llevat que les Clàusules Particulars o el contracte n’estableixin un termini superior.  
 
2. Fins a l’exhauriment del termini esmentat, el contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a 
tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense 
autorització escrita de la Corporació. En tot cas el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es 
derivin de l'incompliment d'aquesta obligació.  
 
Transcorreguts trenta dies naturals des de la sol·licitud de l'expressada autorització sense que hagués recaigut 
resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició. 

 
Clàusula 58.- Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte. 

 
1. Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb la Llei de Contractes 
del Sector Públic i la resta de la normativa aplicable. 
 
2. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat per 
part de la Corporació en els termes establerts a la Llei de Contractes del Sector Públic i la resta de la normativa 
aplicable. 
 
3. Les Clàusules Particulars fixaran un termini de garantia a comptar des de la data de recepció en sentit 
positiu o conformitat, llevat dels contractes de gestió de serveis públics i d’aquells altres en què no sigui 
necessari, en quin cas s’haurà de justificar a l’expedient.  L’exhauriment d’aquest termini extingeix la 
responsabilitat del contractista, llevat que la normativa general de contractació o altres estableixin altres 
terminis. 
 
 Conclòs el termini de garantia contractual, el/la Departament/Àrea promotor/a emetrà un informe i, si 
l'empresari està exempt de responsabilitat, s'iniciarà el tràmit per al retorn de la garantia.    
 
4. La liquidació del contracte serà acordada, notificada al contractista i practicada en els termes establerts 
a la Llei de Contractes del Sector Públic i la resta de la normativa aplicable.      
 
Clàusula 59.- Transmissió dels drets de cobrament 
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1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporació podran cedir-los conforme a 
dret. 
 
2. Per a que aquesta cessió tingui plena eficàcia enfront la Corporació serà requisit imprescindible que 
l’acord de cessió es notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista. 
 
3. Una vegada la Corporació tingui coneixement de la transmissió d’aquest dret, el manament de 
pagament haurà de ser expedit a favor del concessionari, indicant també el nom del cedent. 
 
4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la Corporació 
mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessió. 
 
5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions contingudes en la 
normativa que pogués dictar la Corporació en relació amb les cessions de crèdit. 
 
Clàusula 60.- Devolució o cancel·lació de la garantia 
 
Efectuada la liquidació, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits legals, l'òrgan 
competent de la Corporació adoptarà resolució ordenant la devolució o cancel·lació de la garantia i la 
notificarà a l’interessat, tot això dins el termini de dos mesos des de l’acabament del termini de la garantia.  
 
Clàusula 61.- Cessió del contracte. 
 
L’adjudicatari podrà cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer, que restarà subrogat en 
ells, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat determinants de l’adjudicació 
del contracte i en els termes i condicions de l’article 209.2 de la LCSP. 
 
Clàusula 62.- Subcontractació. 
 
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació d’acord amb els requisits i 
condicions establerts a l’article 210.2 de la LCSP, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars 
disposin altrament o que es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat 
directament per l’adjudicatari. 
 
Clàusula 63.- Resolució: causes i efectes generals. 
 
1. De conformitat amb l’article 206 de la LCSP, i amb els efectes que per a cada supòsit s’hi determinen, 
són causes generals de resolució del contracte les següents: 
 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sens perjudici del què disposa l’article 202.4 per als 
casos de fusió d’empreses. 
 
b) La declaració de concurs o la d’insolvència en qualsevol procediment.  
 
c) El mutu acord entre la Corporació i el contractista. 
 
d) La no formalització del contracte en el termini establert.  
 
e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment del 
termini de quinze dies hàbils per iniciar l’execució des de la notificació de l’adjudicació definitiva en els 
expedients de tramitació urgent. 

 
f) La manca de pagament per part de la Corporació en el termini de vuit mesos o bé 
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l’inferior que la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicació de l’establert a l’article 
200.8 de la LCSP. 
 
g) L’incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a 
tals a les Clàusules Particulars o al contracte. 
 
h) Les que s’estableixin expressament a les Clàusules Particulars o al contracte. 

 
2. En els contractes de gestió de serveis públics no són d’aplicació les causes detallades als apartats 
e) i f), tot això d’acord amb l’article 262, primer incís, de la LCSP. 
 
3. L’aplicació i els efectes de les causes generals de resolució es regeixen per l’establert als articles 
207 i 208 de la LCSP. 
 

TÍTOL II. 
 

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES DE SERVEIS. 
 

Clàusula 64.-  Contractes de serveis. 
 
1. Són contractes de serveis aquells quin objecte siguin prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat o adreçades a l’obtenció d’un resultat distint d’una obra o un subministrament, 
d’acord amb l’article 10 i les categories establertes a l’Annex II de la LCSP, així com els no inclosos en l’objecte 
de cap dels altres contractes regulats a la LCSP. 
 
2. No podran ser objecte d’aquest contracte els serveis que impliquin exercici d’autoritat inherent als 
poders públics. 
 
Clàusula 65.- Especialitat del règim de contractació per a activitats docents.     
 
1. Les prescripcions contingudes en els presents Plecs no seran d’aplicació a la preparació i adjudicació 
dels contractes que tinguin per objecte la prestació d’activitats docents en centres del sector públic 
desenvolupades en forma de cursos de formació o perfeccionament del personal al servei de l’Administració o 
quan es tracti de seminaris, col·loquis, taules rodones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre tipus 
similar d’activitat, sempre que les esmentades activitats siguin realitzades per persones físiques. 
 
2. Per acreditar l’existència dels contractes als quals es fa referència a l’apartat anterior serà suficient la 
designació o nomenament per òrgan competent. 
 
3. En aquesta classe de contractes podrà establir-se el pagament parcial anticipat, prèvia constitució de 
garantia per part del contractista, sense que pugui autoritzar-se la seva cessió. 
 
Clàusula 66.- Requisits de capacitat i compatibilitat del contractista, i responsabilitat d’aquest. 
 
1.  Els contractes que tinguin per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció d'obres i instal·lacions no 
podran adjudicar-se a les mateixes empreses adjudicatàries dels corresponents contractes d’execució d'obres, 
ni a les empreses vinculades a aquelles en el sentit en què són definides a l’article 42 del Codi de Comerç. 
 
2. Quan l’elaboració íntegra del projecte d’obres hagi estat contractada per la Corporació mitjançant la 
modalitat típica de serveis, el contractista respondrà dels danys i perjudicis que durant l’execució o 
l’explotació de les obres es puguin causar tant a la Corporació o al personal depenent d’ella com a tercers o 
els seus béns a conseqüència de defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions o 
infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els termes previstos a la normativa general vigent. 
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3. Els contractistes que hagin realitzat els avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en 
els mateixos termes de l’apartat anterior. 
 
4. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que realitzin els projectes i 
avantprojectes als quals es refereixen els dos apartats anteriors hauran de subscriure una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil en els casos i imports que estableixin les Clàusules Particulars, a 
l’aportació de la qual estarà condicionada la signatura del contracte de serveis corresponent. 
 
Clàusula 67.-  Determinació del preu. 
 
A les Clàusules Particulars s'establirà el sistema de determinació del preu d'aquests contractes, que podrà 
consistir en: 
 

-preus referits a components de la prestació; 
-preus referits a unitats d'execució o de temps; 
-aplicació d'honoraris professionals segons tarifa; 

-un tant alçat quan no sigui possible o convenient la seva descomposició; o en 
-la combinació de vàries d'aquestes modalitats. 

 
Clàusula 68.- Règim econòmic i forma de pagament. 
 
1.  El règim econòmic serà el que resulti de la documentació contractual. 
 
2.  L'abonament del preu s'efectuarà en les condicions que s'indiquin a les Clàusules Particulars, i el 
pagament de quantitats exigirà la prèvia realització, total o parcial, pel contractista de les prestacions que 
constitueixin l'objecte del contracte. 
          
3.    En els contractes de tracte successiu l’abonament s’efectuarà sobre les certificacions que s’hagin 
expedit prenent com a base les valoracions realitzades pel Departament/Àrea promotor/a en els períodes 
que fixin les Clàusules Particulars, o, en defecte seu, mensualment.      
  
Clàusula 69.-  Termini de vigència del contracte. 
 
1.  Els contractes de serveis no podran tenir un termini de vigència superior a quatre anys, per bé que 
podrà preveure's en el mateix contracte la seva pròrroga, que, en tot cas, haurà de ser expressa, per mutu 
acord de les parts abans de la seva finalització, sense que la durada total del contracte, pròrrogues incloses, 
pugui ultrapassar els sis anys i sense que les pròrrogues puguin ser concertades, aïlladament o conjunta, per 
un termini superior al fixat originàriament. 
 
2.  Els límits anteriors s’entenen sens perjudici de les excepcions següents: 
 

a)  Els contractes per a la defensa jurídica i judicial de la Corporació tindran la durada 
necessària per atendre adequadament les seves necessitats. 

 
 b)  Els contractes de serveis que tinguin per objecte l’assistència a la direcció d’obra o la gestió 

integrada de projectes tindran una durada igual a la del contracte d’obres al qual estan vinculats més el 
termini estimat per procedir a la liquidació de les obres. 

 
c) Els contractes que siguin complementaris de contractes d'obres o de subministrament podran 
tenir un termini superior de vigència que, en cap cas, no ultrapassarà el termini de durada del contracte 
principal, excepció feta dels contractes que comprenguin treballs relacionats amb la liquidació d’aquell, el 
termini final dels quals el depassarà en el temps necessari per realitzar-los. 

 
 Sols tindran el concepte de contractes complementaris aquells l'objecte dels quals es consideri 
necessari per a la correcta realització de la prestació o prestacions objecte del contracte principal, i la seva 
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iniciació restarà en suspens, llevat de causa justificada derivada del seu objecte i contingut, fins que 
comenci l’execució del corresponent contracte d’obres o de subministrament.  Els contractes 
complementaris es consideraran automàticament resolts, en tot cas, quan es resolgui el contracte 
principal.    
 
d)  Els contractes de serveis realitzats amb empreses de treball temporal consistents en la 
realització d’enquestes, presa de dades i altres serveis anàlegs no podran superar en cap cas el termini 
de sis mesos, i s’extingeixen al seu venciment sense possibilitat de pròrroga. 

 
Clàusula 70.-  Programa de treball.  
 
El contractista, quan així s'estableixi expressament a les Clàusules Particulars, estarà obligat a presentar un 
programa de treball. La Corporació resoldrà sobre el programa dintre dels trenta dies següents al de la seva 
presentació, transcorreguts els quals sense que hagués recaigut resolució expressa al respecte s'entendrà 
aprovat.   
 
Clàusula 71.- Resolució: causes i efectes específics. 
 
1. Les causes específiques de resolució dels contractes de serveis, segons l’article 284 de la LCSP, són:  
 

a) La suspensió, per causa imputable a la Corporació, de la iniciació del contracte per un termini 
superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi assenyala per al seu començament, llevat que 
les Clàusules Particulars fixin un termini menor. 
 
b) El desistiment o la suspensió, acordat per la Corporació, del contracte per termini superior a un 
any, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini menor. 
 
c) Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o en menys, al 20% del preu 
primitiu,  amb exclusió de l’IVA, o bé que en representin una alteració substancial. 
 
d) La resolució dels contractes complementaris ve determinada per la del seu respectiu contracte 
principal. 

 
2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades, segons l’article 285 de la LCSP, 
són els següents: 
 

a) El contractista té dret en tot cas a percebre el preu dels estudis, informes, projectes, treballs o 
serveis que hagi realitzat efectivament d’acord amb el contracte i hagin estat rebuts per la 
Corporació. 
 
b) En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per termini superior a sis mesos per 
causa imputable a la Corporació, el contractista sols té dret a una indemnització del 5% del seu 
preu. 
 
c) En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució del contracte per termini superior a un 
any per part de la Corporació, el contractista tindrà dret al 10% del preu dels estudis, informes, 
projectes o treballs pendents de realitzar, en concepte de benefici deixat d’obtenir.      

 
Clàusula 72.- Responsabilitat en el contracte d’elaboració de projectes d’obres. 
 
En el contracte de serveis per a l’elaboració íntegra d’un projecte d’obra, la subsanació d’errors i correcció de 
deficiències, el rescabalament per desviacions del pressupost d’execució de l’obra prevista en el projecte en 
més d’un 20% del seu cost real com a conseqüència d’errors o omissions imputables al contractista, i la 
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responsabilitat d’aquest per defectes o errors en el projecte, es regiran per l’establert als articles 286 a 288 de la 
LCSP.  
 
TÍTOL III. 
 
DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT. 
 
Clàusula 73.-   Contracte de subministrament.  
 
1.  D’acord amb l’article 9 de la LCSP, són contractes de subministrament els que tinguin per objecte 
l’adquisició, l'arrendament financer o l’arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns 
mobles, llevat dels relatius a propietats incorporals i valors negociables, que es regiran per la legislació 
patrimonial aplicable a la Corporació.     
 
2.  En tot cas es consideraran contractes de subministrament els següents: 
 

a) Aquells en els que l'empresari s'obligui a lliurar una pluralitat de béns de forma successiva i per 
preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud en el moment de celebrar el contracte, 
per estar subordinats els lliuraments a les necessitats de la Corporació. 
 
b) L'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes per al tractament de la informació i de 
telecomunicacions, llurs dispositius i programes i la cessió del dret d'ús d'aquests darrers, excepte els 
contractes d’adquisició de programes d’ordinador desenvolupats a mida, que es consideren legalment 
contractes de serveis.    
 
c) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per l'empresari han de ser 
elaborades d'acord amb característiques peculiars fixades prèviament per la Corporació, encara que 
aquesta s'obligui a aportar, totalment o parcialment, els materials necessaris, i als quals els resultaran 
d’aplicació les previsions de l’article 267 de la LCSP. 
 

Clàusula 74.- Especialitats de manteniment i pròrroga en el contracte d’arrendament de béns mobles i 
d’equips o sistemes informàtics. 
 
1. En el contracte d'arrendament de béns mobles i d’equips o sistemes informàtics, l'arrendador o 
empresari assumirà durant el termini de vigència del contracte l'obligació del manteniment del seu objecte. Les 
quantitats que, si escau, hagi de satisfer la Corporació en concepte de cànon de manteniment es fixaran 
separadament de les constitutives del preu del lloguer. 
 
2.  En aquest contracte d'arrendament no s'admetrà la pròrroga tàcita i la pròrroga expressa no podrà 
estendre's a un període superior a la meitat del contracte immediatament anterior. 
 
3. Les Clàusules Particulars fixaran la durada, el manteniment i pròrroga del contracte de subministrament. 
 
Clàusula 75.- Especialitats en el sector dels béns i serveis informàtics i de telecomunicacions. 
 
1. Les Clàusules Particulars podran precisar l’abast de la reproducció dels programes d’ordinador el dret a 
l’ús dels quals es plantegi adquirir mitjançant llicència de cessió, en funció de les necessitats corporatives que 
justifiquen l’objecte del contracte.    
 
2. L’eventual manca d’especificació, a les Clàusules Particulars per al subministrament de béns i 
equipaments informàtics, sobre el caràcter de nous o d’usats dels que es vol contractar, implicarà l’exigència del 
caràcter de nous d’aquests.    
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3. Les Clàusules Particulars podran establir, si escau, que els oferents detallin els plans de formació per al 
personal de la Corporació necessaris a qualsevol nivell, indicant si ha de ser gratuïta o mitjançant retribució, i 
assenyalant el seu import en aquest darrer cas.      
 
Clàusula 76.- Termini, lloc i verificació del subministrament. 
 
1.  El contractista o empresari estarà obligat a lliurar els béns objecte del subministrament en el temps i lloc 
fixats en el contracte i la seva documentació.  
 
2.  El lliurament es considerarà realitzat quan els béns objecte del subministrament hagin estat efectivament 
i físicament rebuts per la Corporació d’acord amb les condicions establertes a la documentació contractual.  El 
lliurament, total o parcial, exigirà en tot cas un acte de recepció formal i positiu de la Corporació en el termini 
d’un mes a comptar des d’aquell.      
 
3. Quan l'acte formal de la recepció dels béns, d'acord amb les condicions de les Clàusules Particulars, 
sigui posterior al seu lliurament, la Corporació serà responsable de la seva custòdia durant el temps que 
transcorri entre una i l'altre.    
 
4. Qualsevol que sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa 
de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a la Corporació, llevat que 
aquesta hagués incorregut en mora al rebre’ls.    
 
Clàusula 77.- Execució del contracte de subministrament.    
 
Ambdues parts es sotmetran a les prescripcions referides a les qüestions següents: 
 
1.  Inspecció del subministrament:   
 

La Corporació podrà establir, segons la naturalesa dels béns objecte del contracte, les proves, 
anàlisis o assaigs que estimi pertinents, a efectes de la inspecció dels béns, el que, en cada cas, haurà 
d'especificar-se a les Clàusules Particulars. 
 
2.  Medis d'identificació i conservació:   
 

L'empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d'embalatges, senyalitzacions i retolaments 
que la Corporació pogués exigir, essent necessari per a això que el detall d'aquests conceptes s'especifiqui 
a les Clàusules Particulars. 
 
3.  Proves, anàlisis i assaigs:   
 
Les despeses que originin les proves, anàlisis i assaigs seran per compte de l'empresari, fins a un import màxim 
d'un 1 per 100 del pressupost de licitació del subministrament que se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre 
percentatge a les Clàusules Particulars, entenent-se que aquest límit es refereix a la despesa total de les 
exigides i no a cada una de les proves, anàlisis o assaigs a verificar. 
 
 L'òrgan competent fixarà, en cada cas, la quantitat, el format, les dimensions i altres 
característiques que han de reunir les mostres i provetes per a assaigs i anàlisis, en cas de no existir 
disposició general a l'efecte ni trobar-se establertes les esmentades dades a les Clàusules Particulars. 
 
4.  Característiques dels béns objecte del subministrament:   
 
Els béns a lliurar per l'empresari en compliment del que s'ha pactat hauran de complir totes les normes de 
caràcter general establertes i, en concret, les específiques que s'estableixin a les Clàusules Particulars. 
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5.  Responsabilitat de l'empresari:   
 

L'empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes de conformitat que puguin 
esdevenir-se en el termini de dos anys a comptar des del lliurament, en els termes de l’article 123 i 
concordants del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis 
complementàries, i només restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que s'observin s’hagin produït 
com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la Corporació o, per als contractes de gestió de 
serveis públics,  per causes imputables a la pròpia Corporació d’acord amb l’establert a l’article 256.c) de la 
LCSP.   
 
Clàusula 78.- Especialitats del preu. 
 
1. L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments efectivament lliurats i formalment 
rebuts per la Corporació d’acord amb les condicions estipulades al contracte. 
 
2. Quan raons tècniques o econòmiques motivades a l’expedient ho aconsellin, la Corporació podrà 
establir a les Clàusules Particulars que el pagament del preu total dels béns a subministrar consisteixi part en 
diner i part en el lliurament d’altres béns de la mateixa classe sense que, en cap cas, l’import d’aquests no 
pugui superar el 50 % del preu total, d’acord amb les previsions de l’article 270 de la LCSP. 
 
Clàusula 79.- Modificació del contracte de subministrament. 
 
Quan es produeixi un augment, reducció o supressió de les unitats de béns que integren el subministrament o 
la substitució d’uns béns per altres, sempre que aquests estiguin compresos en el contracte, com a 
conseqüència de les modificacions del contracte de subministrament acordades d’acord amb el previst a la 
clàusula 52 d’aquest Plec, aquestes modificacions seran obligatòries per al contractista, sense que tingui cap 
dret en cas de supressió o reducció d’unitats o classes de béns a reclamar rescabalament per aquestes 
causes, sens perjudici de la causa de resolució específica prevista a la clàusula 83.1.c) d’aquest Plec. 
 
Clàusula 80.- Despeses de transport i recepció. 
 
1.  Les despeses de transport i lliurament dels béns objecte del subministrament al lloc convingut seran per 
compte del contractista, llevat que les Clàusules Particulars disposin altra cosa.    
 
2.   Si els béns no es troben en estat de ser rebuts es farà constar en l'acte de recepció i es donaran les 
instruccions precises al contractista per tal que subsani els defectes observats o procedeixi a un nou 
subministrament de conformitat amb el que s'hagi pactat.    
 
Clàusula 81. - Vicis o defectes durant el termini de garantia. 
 
1.  Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, la 
Corporació tindrà dret a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats o la reparació 
d'aquests si fos suficient.  
 
2.  Durant aquest termini de garantia el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre l'aplicació dels 
béns subministrats.    
 
3.  Abans d'expirar el termini de garantia, l'òrgan competent podrà rebutjar els béns subministrats si estima 
que no són aptes per al fi que es pretén i concorren les següents circumstàncies: 
 
 a)  Que la seva manca d'aptitud sigui conseqüència de vicis o defectes observats en els 

béns i imputables al contractista. 
  
 b)  Que existeixi la presumpció de què la reposició o reparació dels béns no serà 

suficient per aconseguir aquell fi. 
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 Rebutjats els béns, aquests quedaran a disposició del contractista, que els haurà de retirar.  En 
aquest cas, la Corporació quedarà exempta de l'obligació de pagament o, si l'hagués efectuat, tindrà dret al 
rescabalament de les quantitats satisfetes.    
 
4.  Acabat el termini de garantia sense que la Corporació hagi formalitzat la reclamació o el rebuig a què es 
refereixen els apartats primer i tercer d'aquesta clàusula, el contractista restarà exempt de responsabilitat per 
raó dels béns subministrats.    
 
Clàusula 82.- Resolució: causes i efectes específics. 
 
1. Les causes específiques de resolució del contracte de subministrament, segons l’article 275 de la LCSP, 
són:  
 

a) La suspensió, per causa imputable a la Corporació, de la iniciació del contracte per un termini 
superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi assenyala per al seu començament, llevat que 
les Clàusules Particulars fixin un termini menor. 
 
b) El desistiment o la suspensió, acordat per la Corporació, del contracte per termini superior a un 
any, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini menor. 
 
c) Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o en menys, al 20% del preu 
primitiu, amb exclusió de l’IVA, o bé que en representin una alteració substancial. 

 
2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són, segons l’article 276 de la 
LCSP, els següents: 
 

a) En tot cas, la recíproca devolució dels béns i de l’import dels pagaments realitzats, i, quan 
això no fos possible o convenient per a la Corporació, aquesta haurà d’abonar el preu dels lliurats 
efectivament i rebuts de conformitat. 
 
b) En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per termini superior a sis mesos per 
causa imputable a la Corporació, el contractista sols tindrà dret a una indemnització del 3% del seu 
preu. 
 
c) En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució del contracte per termini superior a 
un any per part de la Corporació, el contractista tindrà dret al 6% del preu dels lliuraments deixats 
de realitzar, en concepte de benefici industrial.      
 

TÍTOL IV 
 
DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS 
PRIVATS. 
 

Clàusula 83.- Contractes administratius especials. 
 

D’acord amb l’article 19.1.b) de la LCSP, els contractes administratius especials són els d’objecte distint al 
dels tipificats com a administratius per la normativa general bàsica de contractació pública però que tenen 
naturalesa administrativa especial per alguna de les causes següents: 
 

a) Estar vinculats al gir o tràfic específic de la Corporació. 
 
b) Satisfer de forma directa o immediata una finalitat pública de la competència específica de la 
Corporació, sempre que no hagin estat expressament configurats com a privats per la LCSP. 
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c) Quan ho declari una llei. 

 
Clàusula 84.- Contractes privats. 
 
1. D’acord amb l’article 20 de la LCSP, són privats tots els contractes celebrats per la Corporació 
que:  
 

a) No es comprenguin entre els tipificats com a administratius a la normativa general bàsica 
de contractació pública ni tinguin caràcter administratiu per no estar inclosos en cap dels supòsits 
qualificats d’especials.  
 
b) La subscripció a revistes, publicacions periòdiques i bases de dades.  
 
c) Els que tinguin per objecte serveis financers, la creació i interpretació artística i literària o 
espectacles d’esbargiment, culturals i esportius. 

 
2. Tindran el caràcter de contractes privats els de compravenda, donació, permuta, arrendament i 
demés negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals, llevat que 
recaiguin sobre programes d’ordinador i hagin de ser qualificats com a contractes de subministrament o 
serveis. 
 
Clàusula 85.- Contracte de gestió de serveis públics. 
 

1. D’acord amb l’article 8 de la LCSP, el contracte administratiu de gestió de serveis 
públics és aquell que té per objecte la gestió indirecta d’un servei públic. 
 
2. Les modalitats que pot adoptar aquesta contractació són les de la concessió, la gestió interessada, 
el concert, la societat d’economia mixta, i l’arrendament si escau. 
 
Clàusula 86.- Actuacions especials de preparació del contracte de gestió de serveis públics. 
 
Les Clàusules Particulars podran incloure, d’acord amb l’article 117.3 de la LCSP i en funció de la seva 
naturalesa i complexitat, un termini per tal que els licitadors puguin sol·licitar els aclariments que estimin 
pertinents sobre el seu contingut, així com aquells altres aspectes derivats de la resta de previsions de l’art. 
117, les del 116 de la mateixa LCSP, les de la normativa local i les de les normes reguladores del règim 
jurídic del servei. 
 
Clàusula 87.- Règim jurídic dels contractes administratius especials. 
 
Els contractes administratius especials es regeixen amb caràcter preferent per les seves pròpies normes 
específiques;  en defecte seu, per la LCSP i les seves normes de desenvolupament; supletòriament, 
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, i, si escau, les de dret privat.  
 
Clàusula 88.- Règim jurídic dels contractes privats. 
 
Els contractes privats que celebri la Corporació es regiran, quant a la seva preparació i adjudicació, en 
defecte de normes específiques, per la LCSP i les seves normes de desenvolupament; supletòriament, 
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu o, si escau, les de dret privat, segons correspongui per 
raó del subjecte o l’entitat contractant.   Quant als seus efectes i extinció, es regiran per les normes de dret 
privat.  
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Clàusula 89.- Règim jurídic dels contractes de gestió de serveis públics. 
 
Els contractes de gestió de serveis públics que celebri la Corporació es regiran, quant a la seva preparació, 
adjudicació, efectes, compliment i extinció, en els termes de l’article 252 de la LCSP i les seves normes de 
desenvolupament, així com per la legislació local aplicable i la d’àmbit sectorial corresponent, i per les 
disposicions especials del respectiu servei, en la mesura que no s’oposin a la primera;  supletòriament, 
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte seu, les de dret privat. 
 
Clàusula 90.- Procediment negociat d’adjudicació en els contractes administratius especials i en els privats. 
 
D’acord amb l’article 159 de la LCSP, i llevat que es disposi altrament a les normes especials per les quals 
es regulin, els contractes administratius especials i els privats que celebri la Corporació podran ser 
adjudicats per procediment negociat en els casos previstos a l’article 154 i, a més, quan el seu valor estimat 
sigui inferior a 100.000 euros. 
 
Clàusula 91.- Previsions específiques sobre les causes i els efectes de  la resolució dels contractes 
de gestió de serveis públics. 
 
1. Les causes específiques de resolució del contracte de gestió de serveis públics, segons l’article 262 de 
la LCSP, són:  
 

a) La demora superior a sis mesos per part de la Corporació en el lliurament al contractista de la 
contraprestació o dels medis auxiliars a què s’hagués obligat segons el contracte. 
 
b) El rescat del servei per la Corporació. 
 
c) La supressió del servei per raons d’interès públic. 
 
d) La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència dels acords adoptats per la 
Corporació amb posterioritat al contracte.   

 
2. Són causes generals de resolució del contracte de gestió de serveis públics, tal com es recull a la 
clàusula 64.2 d’aquest Plec, les detallades a l’article 206 de la LCSP, amb l’excepció de les incloses a les lletres 
e) i f). 
 
3. D’acord amb l’article 264 de la LCSP, els efectes de la resolució per les causes específiques 
assenyalades per als contractes de gestió de serveis públics són els següents: 
 
a) La Corporació abonarà, en tot cas, al contractista el preu de les obres i instal·lacions executades per 
aquest que hagin de passar a propietat d’aquella, tenint en compte el seu estat i el temps que resti per a la 
reversió. 
 
b) L’incompliment de les obligacions del contracte per una de les parts produirà els efectes establerts a les 
disposicions específiques del servei.  
 
c) En el supòsit de demora superior a sis mesos per part de la Corporació, el contractista tindrà dret a 
l’abonament de l’interès de demora previst a la Llei per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en operacions comercials de les quantitats degudes o valors econòmics convinguts, a comptar des del 
venciment del termini previst per al seu lliurament, així com dels danys i perjudicis soferts.    
 
d) En els supòsits de rescat, supressió o impossibilitat de l’explotació del servei, la Corporació indemnitzarà 
el contractista pels danys i perjudicis que se li causin, inclosos els guanys futurs que deixi de percebre.  Per al 
càlcul d’aquesta indemnització es prendrà com a base els resultats de l’explotació a l’últim quinquenni i la 
pèrdua del valor de les obres i instal·lacions que no hagin de revertir a la Corporació, tenint en compte el seu 
grau d’amortització.  
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Clàusula 92.- Contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 
 
1. D’acord amb l’article 11 de la LCSP, són contractes de col·laboració entre la Corporació i el sector privat 
aquells en què aquesta Entitat encarrega a una entitat de dret privat la realització d’una actuació global 
integrada, per un període determinat de temps en funció de la durada de l’amortització de les inversions o de 
les fórmules de finançament que es prevegin, que comprengui, a més de les prestacions del finançament 
d’inversions immaterials, d’obres o de subministraments necessaris per al compliment de determinats objectius 
de servei públic o relacionats amb actuacions d’interès general, alguna de les següents: 
 

a) Construcció, instal·lació o transformació d’obres, equips, sistemes i productes o béns complexes, 
així com el seu manteniment, actualització o renovació, la seva explotació o gestió. 
 
b) Gestió integral del manteniment d’instal·lacions complexes. 
 
c) Fabricació de béns i prestació de serveis que incorporin tecnologia específicament desenvolupada 
amb el propòsit d’aportar solucions més avançades i econòmicament més avantatjoses que les 
existents en el mercat. 
 
d) Altres prestacions de serveis lligades al desenvolupament per la Corporació dels serveis públics o 
actuacions d’interès general de la seva competència. 

 
2. Sols podrà celebrar-se aquest tipus de contracte quan, d’acord amb el règim d’actuacions preparatòries 
establert als articles 118 a 120 de la LCSP, resulti manifesta l’absència de fórmules alternatives de contractació 
que permetin la satisfacció de les necessitats públiques perseguides. 
 
3. La contraprestació a percebre pel contractista col·laborador consistirà  en un preu que es satisfarà 
durant tota l’execució del contracte i que podrà estar vinculat al compliment d’objectius determinats de 
rendiment. 
 
4. Les Clàusules Particulars fixaran els efectes, compliment i extinció dels contractes de col·laboració de la 
Corporació d’acord amb els termes del règim jurídic i durada establerts als articles 289 i 290 de la LCSP. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.- Règim contractual de les entitats públiques empresarials i societats 
mercantils locals. 
 
Les entitats públiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporació  es regiran per llurs 
respectives instruccions de contractació i, en allò no previst en aquelles, per les disposicions d’aquest Plec i en 
els termes de la LCSP. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA.- Derogació normativa. 
 
L’entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolució adoptats a 
l’empara de la legislació derogada per la LCSP. 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.- Entrada en vigor. 
 
El present Plec entrarà en vigor una vegada hagin estat adoptats i publicats en el Butlletí Oficial de la Província 
els acords relatius a la seva aprovació definitiva. 

 
 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ APLICABLES ALS 
CONTRACTES D’OBRES I INSTAL·LACIONS I ALS DE CONCESSIÓ D’OBRES PÚBLIQUES  



 
85 

 
TAULA 

 
  

TÍTOL I.   DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES 
 

  
Capítol 1.  Disposicions generals. 

  
1 Objecte, tipologia de contractacions i determinacions del Plec.  
2 Àmbit d’aplicació del Plec.                                                              
3 Normativa general i supletorietat. 
4 Efectes de les modificacions legislatives. 
5 Exercici de les atribucions per contractar.                                             
6 Aptitud, capacitat, solvència, classificació d’empreses i Registres de Licitadors. 
7 Prerrogatives de la Corporació.                                                         
8 Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals.  
9 Procediment i jurisdicció aplicables.  
  
  

Capítol 2.  Expedient de contractació. 
  
 Secció 1ª.   Actuacions prèvies i documentació de l’expedient. 
  

10 Actuacions prèvies a l’aprovació de l’expedient. 
11 Documentació preparatòria integrant de l’expedient. 
12 Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

  
 Secció 2ª.   .  Determinacions relatives al projecte. 

 
13 

 
Avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per l’empresari. 

14 Elaboració del projecte. 
15 Documents del projecte. 
16 Responsabilitat dels autors del projecte. 
17 Supervisió del projecte. 
18 Aprovació del projecte. 
19 Replanteig del projecte. 
20 Adequació de preus del projecte. 

  
 Secció 3ª.   Especialitats de l’expedient. 
  

21 Contractació conjunta de projecte i obra. 
22 Col.laboració d’empresaris en l’execució d’obres per la pròpia Corporació. 
  

 Secció 4ª.   Tramitació de l’expedient  
 

23 Classes de tramitació.  
24 Procediments d’adjudicació. 
25 Contractes menors. 
26 Pressupost de licitació i ofertes dels empresaris. 
27 Garantia provisional.                                                                          
28 Criteris d’adjudicació a les licitacions. 
29 Subhasta electrònica. 
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30 Documentació a presentar a les licitacions. 
31 Terminis per a la presentació de proposicions. 
32 Mesa de contractació. 
33 Criteris d’adjudicació predominants a cada tipus de contracte.  
34 Publicitat de les licitacions i informació als licitadors. 
35 Obertura i examen de proposicions. 
36 Proposta d’adjudicació provisional. 
37 Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment. 
38 Adjudicació provisional. 
39 Garantia definitiva. 
40 Garantia global. 
41 Adjudicació definitiva i efectes. 
42 Publicitat de l’adjudicació definitiva. 
43 Procediment restringit. 
44 Procediment negociat. 
45 Procediment de diàleg competitiu. 
46 Aplicació de sistemes de racionalització tècnica de la contractació: acords marc i sistemes dinàmics 

de contractació. 
47 Perfil de la Corporació com a contractant. 
  
 Secció 5ª.     Formalització del contracte. 
  

48 Formalització del contracte. 
49 Manca de formalització imputable a l’adjudicatari. 

  
Títol II.    

 
DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE D’OBRES I 

INSTAL·LACIONS 
 

 Capítol 1.   Execució del contracte: inici i documentació. 
  

50 Inici del termini d’execució. 
51 Acta de comprovació del replanteig del projecte. 
52 Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
53 Programa de Treball. 
54 Avís previ i informació a l’autoritat laboral. 
55 Subcontractació. 
56 Cessió del contracte. 

  
 Capítol 2.   Personal facultatiu i instruments d’interlocució tècnica. 
  

57 Direcció facultativa de l’obra. 
58 Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de la Corporació. 
59 Delegació i personal d’obra del contractista. 
60 Llibre d’Ordres i Assistències. 
61 Llibre d’incidències. 
62 Llibre de Subcontractació. 
63 Resolució d’incidències tècniques. 
  
 Capítol 3.   Drets i obligacions dels contractants. 
  

64 Règim d’execució del contracte. 
65 Coneixement per part del contractista del règim i documentació contractuals. 



 
87 

66 Legalització de les instal.lacions. 
67 Assaigs i anàlisis dels materials i unitats d’obra. 
68 Transport i aplec dels materials d’obra. 
69 Instal·lacions auxiliars i provisionals. 
70 Senyalització de les obres. 
71 Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista. 
72 Confidencialitat de la informació. 
73 Condicions especials d’execució del contracte. 
74 Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses. 
75 Objectes trobats i materials procedents de les obres. 
76 Principi de risc i ventura. 
77 Indemnització de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis. 
78 Indemnització de danys i perjudicis a la Corporació. 

  
 Capítol 4.    Modificació del contracte. 
  

79 Modificació del contracte. 
80 Modificacions obligatòries per al contractista. 
81 Modificacions potestatives per al contractista. 
82 Altres obres complementàries a les del projecte principal. 
83 Expedient de projecte modificat de l’inicial. 
84 Expedient de reformat amb concurrència de suspensió temporal de les obres. 
85 Formalització de la modificació. 

  
 Capítol 5.    Altres incidències en l’execució. 
  

86 Revisió i adequació de preus. 
87 Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució. 
88 Règim de penalitzacions per incompliment. 

  
 Capítol 6.    Certificació i abonament de les obres. 
  

89 Amidaments. 
90 Relacions valorades. 
91 Audiència del contractista. 
92 Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades. 
93 Variacions sobre les unitats d’obres executades. 
94 Certificacions i abonaments de les revisions de preus. 
95 Acomptes per  operacions preparatòries. 
96 Abonament de partides alçades.  
97 Anualitats d’execució programada i abonaments. 
98 Transmissió dels drets de cobrament. 

  
 Capítol 7.     Extinció del contracte. 
  
 Secció 1ª. Extinció per compliment. 
  

99 Recepció de l’obra. 
10
0 

Termini de garantia.  

10
1 

Certificació final. 

10 Liquidació del contracte. 
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2 
10
3 

Devolució o cancel·lació de la garantia.  

  
 Secció 2ª.   Extinció per resolució. 
  

10
4 

Resolució: causes i efectes generals. 

10
5 

Resolució: causes i efectes específics. 

  
  

TÍTOL III.   
 

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA 

 
10
6 

Actuacions preparatòries del contracte. 

10
7 

Construcció de les obres objecte de la concessió. 

10
8 

Drets i obligacions del concessionari. 

10
9 

Prerrogatives i drets de la Corporació. 

11
0 

Règim econòmic i financer de la concessió. 

11
1 

Extinció de les concessions. 

11
2 

Resolució: causes i efectes específics. 

11
3 

Execució d’obres per tercers. 

11
4 

Altres determinacions específiques. 

  
DA
U 

Règim contractual de les entitats públiques empresarials i societats mercantils locals. 

DD
U 

Derogació normativa. 

DF
U 

Entrada en vigor. 

 
TÍTOL I 

 
DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES 

 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.  
 
Clàusula 1.- Objecte i determinacions del Plec.  
 
1. Aquest Plec conté les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives que s’han d’aplicar a la 
contractació administrativa d'obres i instal·lacions i a la de concessió d’obra pública que la Corporació acordi 
establir, en qualsevol dels procediments de contractació previstes en les lleis. 
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2.  En les determinacions del present Plec referides a aquests tipus de contractació es distingeix entre les 
determinacions comunes a tots els tipus de contractes (Títol I),  i les específiques relatives, respectivament, al 
contracte d’obres i d’instal·lacions (Títol II) i al de concessió d’obra pública (Títol III). 
 
Clàusula 2.- Àmbit d'aplicació del Plec.  
 
1.  Aquest Plec General serà d'aplicació a les relacions contractuals establertes per la Corporació i els seus 
Organismes Autònoms en l’àmbit material definit a la clàusula 1, que comprèn: 
 
a) En relació amb les obres i instal·lacions: d’acord amb l’article 6 de la LCSP, n’és objecte la realització d’una 
obra o l’execució d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I de la LCSP o la realització per qualsevol medi 
d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector públic contractant, i podrà 
també comprendre la redacció del projecte corresponent en els termes d’aquell. 
 
b) En relació amb la concessió d’obra pública: d’acord amb l’article 7 de la LCSP, n’és objecte la realització pel 
concessionari d’algunes de les prestacions pròpies del contracte d’obres i instal·lacions, incloses les de 
restauració i reparació de construccions existents, així com la conservació i manteniment dels elements 
construïts, i en el que la contraprestació a favor d’aquell consisteix bé únicament en el dret a explotar l’obra, bé 
en aquest dret acompanyat del de percebre un preu; podrà també comprendre el contingut de les prestacions 
complementàries previstes en aquell. 
 
2. Els consorcis participats per la Corporació s’hi podran adherir. 
 
3. Les mencions fetes a la Corporació o a l’Entitat s'entendran referides també als seus Organismes 
Autònoms i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit. 
 
Clàusula 3.- Normativa general i supletorietat.      

 
1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i d’aprovació de 
l’expedient, licitació, negociació, adjudicació, formalització i execució dels contractes administratius regits 
pel present Plec, a més de les disposicions d’aquest, les establertes en: 
 

a) els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars, així com la 
resta de la documentació contractual integrant del projecte, que s’estableixin per a cada 
expedient, i la normativa sectorial específica a la qual aquests es remetin per raó de la matèria 
en cada cas; 
 
b) la Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre 
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de 
subministrament i de serveis, així com la resta de la normativa comunitària aplicable; 
 
c) la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, “la LCSP”), 
els articles 253 a 260 del Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, 
per al finançament dels contractes de concessió d’obra pública, les normes reglamentàries en 
matèria de contractació i la resta de disposicions que les despleguin, modifiquin o afectin; 

 
d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i les 
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica de 
desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent; 
 
e) la normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Llei autonòmica 3/2007, de 4 de juliol, de 
l’obra pública, i el Títol 1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
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Catalunya (ROAS), aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i 
la resta de la regulació específica de la Generalitat de Catalunya; 
 
f) el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya. 

 
 g) els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències, les Bases   

d’Execució del Pressupost i les Ordenances i el Reglament Orgànic Comarcal de la 
Corporació; 

 
h) les Lleis estatals 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i 32/2006, de 
18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció, el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres en construcció, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, així com la resta de la normativa general sobre seguretat i salut 
en el treball, la de protecció mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la 
resta de normativa aplicable. 
 

2. En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu, i, en 
darrer terme, les de Dret privat. 
 
Clàusula 4.- Efectes  de les modificacions legislatives.  
 
Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat o 
l'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans s'entendran automàticament modificades en el moment en què 
es produeixi la seva revisió. 
 
Clàusula 5.- Exercici de les atribucions per contractar. 
 
1.  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 de la Corporació.  
 
2.  Les adequacions de quanties o altres adaptacions en matèria pressupostària es palesaran per mitjà de 
les Bases d'Execució del Pressupost de cada exercici, sempre, però, d'acord amb el que estableix aquest Plec i 
la resta de disposicions de caràcter general. 
 
Clàusula 6.- Aptitud, capacitat, solvència, classificació d’empreses i Registres de licitadors. 
 
1.  Per contractar amb la Corporació l’execució de contractes regits per aquest Plec cal que 
l’empresari en posseeixi l’aptitud, capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica, i no estigui incurs en 
cap prohibició per contractar. En els supòsits i condicions en què la normativa general bàsica de 
contractació administrativa ho exigeixi, serà requisit indispensable que hagi obtingut prèviament la 
classificació corresponent. Així mateix, els empresaris hauran de disposar d’una organització amb elements 
personals i materials suficients i amb una finalitat que tingui relació directa amb l’objecte del contracte, així 
com de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
L’empresari també ha de complir els requisits que estableix la legislació sobre subcontractació en el sector 
de la construcció. 
 
2. Els contractes que tinguin per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de l’execució 
d’obres i instal·lacions no podran adjudicar-se a les mateixes empreses adjudicatàries dels corresponents 
contractes d’obres ni a les empreses que hi siguin vinculades en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç. 
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3. Les empreses no-comunitàries, a més de l’acreditació de les condicions d’aptitud, capacitat i 
solvència establertes a l’apartat anterior, hauran de justificar mitjançant els medis establerts a l’article 44 de 
la LCSP l’aplicació en llurs respectius Estats d’origen del principi de reciprocitat en relació amb l’admissió 
d’empreses espanyoles a la participació en la contractació pública en aquells. 
 
Així mateix, aquestes empreses també hauran d’acreditar tenir oberta una sucursal a l’Estat espanyol, amb 
designació d’apoderats o representants per a llurs operacions, i que estiguin inscrites al Registre Mercantil. 
 
4. Les persones jurídiques sols podran ser adjudicatàries de contractes quines prestacions estiguin 
compreses entre les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, a tenor de llurs estatuts o regles fundacionals, 
els siguin propis. 
 
5. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat i/o de la 
Generalitat de Catalunya acreditarà davant els òrgans de contractació d’aquesta Entitat, llevat de prova en 
contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari en relació amb la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així 
com la concurrència o no-concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 
L’acreditació esmentada es realitzarà en els termes de la LCSP i de les respectives normatives pròpies de 
desplegament. 
 
Clàusula 7.- Prerrogatives de la Corporació..  
 
1. Corresponen a l'òrgan competent les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació, suspensió i 
resolució del contracte en la forma i condicions que preveu la legislació aplicable.  
 
2. Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la interpretació dels 
termes del contracte, de les clàusules del present Plec i de les dels Plecs de Clàusules Administratives i de 
Prescripcions Tècniques Particulars, així com de la resta de la documentació contractual integrant del 
projecte, que el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin tant 
en el marc de la pròpia Corporació com en el de les especialitats estatutàries dels seus organismes 
autònoms. 

 
Clàusula 8.- Resolució presumpta. 
 
1.  Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que no siguin objecte 
de consideració específica en aquest clausulat, s'entendran desestimades si transcorreguts tres mesos des de 
la seva presentació no hagués recaigut resolució expressa. 
 
2.  L'assenyalament de terminis que consta a les clàusules als efectes de determinar que una petició, a 
manca de resolució expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens perjudici de la possible 
ampliació dels dits terminis en virtut de la pròrroga que es pugui decretar o acordar, que haurà de ser notificada 
als interessats. En aquest darrer supòsit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimació o 
desestimació de les sol·licituds inherents a l'absència de resolució expressa quedaran referits a la data en què 
expiri l'ampliació disposada. 
 
3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la possibilitat d’interposició 
del recurs especial en matèria de contractació previ al recurs contenciós administratiu, o de la sol·licitud 
d’adopció de mesures provisionals, segons el règim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 
de la LCSP. 

 
Clàusula 9.- Procediment i jurisdicció aplicables.  
 
Seran d'aplicació al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la Corporació que fossin competents per conèixer de 
les qüestions que se suscitin. 
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CAPÍTOL 2. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 
 
Secció 1ª.  Actuacions prèvies i documentació de l’expedient  
 
Clàusula 10.- Actuacions prèvies a l’aprovació de l’expedient. 
 
L’aprovació de l’expedient de contractació i posterior adjudicació del contracte d’obres requereixen 
singularment la prèvia elaboració, supervisió, si escau, aprovació i replanteig del projecte corresponent, en 
els termes establerts a la Secció 2ª del present Capítol del Plec. 
 
Clàusula 11.- Documentació preparatòria integrant de l’expedient. 
 
1. Els expedients de contractació han de contenir els documents següents: 
 

a) El projecte, i resolució aprovatòria d’aquest.  
 

b)      L’acta de replanteig previ del projecte, amb la certificació sobre la viabilitat del projecte i 
disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del contracte, llevat, en el darrer 
cas, de les excepcions previstes legalment. 

 
c) El Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte, quina 
exigència serà suplerta per la d’un document descriptiu de les necessitats i requisits de la 
contractació en cas que el procediment d’adjudicació escollit sigui el de diàleg competitiu.  

 
d) El certificat o document que acrediti l'existència de crèdit pressupostari i la fiscalització de la 
Intervenció en els termes previstos a les Bases d’Execució. 

 
e) La justificació de la necessitat del contracte i idoneïtat de l’objecte, característiques i import 
calculat de la contractació i de la resta d’aspectes que requereixi la normativa general vigent. 
 

2.    La resolució d’aprovació de l'expedient de contractació comprendrà la de la despesa corresponent i la del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars o bé del document descriptiu substitutori quan escaigui segons 
l’establert a l’efecte.  
 
3. Per excepció, no seran d’aplicació les previsions contingudes en els dos apartats anteriors en els 
supòsits previstos a les Clàusules 13 (avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per 
l’empresari), i 25 (contractes menors). 
 
Clàusula 12.- Plec de Clàusules Administratives Particulars .  
  
1.  Abans o conjuntament amb l’autorització de la despesa, i sempre abans de la licitació del contracte, o, 
de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació provisional, s'haurà d'aprovar el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (en endavant, les “Clàusules Particulars”), el qual inclourà els pactes i condicions 
definidors dels drets i obligacions específics que assumiran les parts en el contracte del qual es tracti, el seu 
objecte i el procediment d'adjudicació i les altres mencions requerides per la LCSP i les seves normes de 
desenvolupament.     
 
2.  Abans de l'aprovació de les Clàusules Particulars per l'òrgan competent, és preceptiu que emetin 
informe la Secretaria i la Intervenció de la Corporació. 
 
3.  Les Clàusules Particulars podran incloure noves clàusules per desplegar el Plec de Clàusules 
Administratives Generals,  sempre que no el contradiguin, així com aquelles que autoritzin les disposicions 
generals.     
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4. En els contractes d’obra amb abonament total del preu, les Clàusules Particulars hauran d’incloure les 
condicions específiques del finançament així com, si escau, la capitalització dels seus interessos i liquidació, 
havent les ofertes d’expressar separadament el preu de construcció i el preu final a pagar, a l’efecte de què en 
valorar-les es puguin ponderar les condicions de finançament i, si escau, refinançament, dels costos de 
construcció. 
   
5. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustarà el seu contingut al de les respectives Clàusules 
Particulars, que es consideren part integrant del contracte.  

 
Secció 2ª. Determinacions relatives al projecte. 
 
Clàusula 13.- Avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per l’empresari. 
 
1. La contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de les obres corresponents tindrà 
caràcter excepcional, i requerirà en tot cas la redacció prèvia per la Corporació de l’avantprojecte o de les bases 
tècniques, tot això en els termes i amb l’observança dels requeriments fixats a l’article 108 de la LCSP i a la 
clàusula 21. 
 
2. La Corporació podrà també acordar l’elaboració d’un avantprojecte o estudi previ informatiu de l’obra 
quan concorrin circumstàncies especials determinades per la magnitud, la complexitat, el llarg termini 
d’execució o la possibilitat de diverses solucions.   
 
3. El contingut de la documentació de l’avantprojecte, determinada per l’article 113 de la LCSP i la 
normativa d’obres pròpia dels ens locals catalans, serà el suficient per tal que se’n puguin conèixer els criteris 
de l’òrgan que l’aprovi sobre els extrems fonamentals i les condicions bàsiques per elaborar el projecte o 
projectes parcials en què eventualment es pugui descomposar aquell. 
 
4. La Corporació podrà també elaborar unes bases tècniques per a l’execució d’obres que no 
requereixin projecte segons les determinacions prèvies del present Plec i sens perjudici de la documentació 
que s’hi exigeix.  Aquestes bases han de definir i valorar les obres amb la precisió convenient per a la seva 
realització. 
 
5. L’aprovació de l’avantprojecte i de les bases tècniques correspondrà a l’òrgan que tingui atribuïda la 
competència per aprovar els projectes, d’acord amb el règim propi de delegacions i atribucions de 
competències de la Corporació. 
 
 L’acord d’aprovació comprendrà, si escau, l’autorització de la redacció del projecte o projectes que s’hi 
indiquin, que hauran de ser objecte de contractació i execució independents. 
 
Clàusula 14.- Elaboració del projecte. 
 
1. El projecte podrà ser elaborat per tècnics de la pròpia Corporació que estiguin en possessió de la 
titulació adequada per raó del tipus d’obra de què es tracti, o per equips multidisciplinars designats per la 
Corporació i composats per tècnics competents amb la titulació requerida per intervenir en l’aspecte que 
correspongui, o bé podrà ser encarregat a professionals aliens mitjançant contracte de serveis per a la seva 
elaboració íntegra o bé en col·laboració amb la Corporació i sota la seva supervisió.  
 
2. L’atorgament de premis per part de la Corporació en els concursos de projectes amb intervenció de jurat 
que aquesta Entitat convoqui no pressuposa cap dret dels corresponents guanyadors d’aquells a l’adjudicació 
d’un contracte per a l’elaboració dels projectes premiats.  La continuitat contractual del concurs ha d’estar 
prevista expressament a les condicions d’aquest.  Si aquest fos el cas, es podria preveure l’adjudicació del 
contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat al qual s’hauria d’invitar al guanyador, o guanyadors 
en cas d’ésser varis, del concurs.    



 
94 

 
3. En la seva elaboració, els projectes hauran de subjectar-se a les regles tècniques que siguin d’obligat 
compliment per raó de la matèria.    
 
Clàusula 15.- Documents del projecte.  
 
1. El contingut documental mínim que hauran de comprendre en tot cas els projectes d’obres és el 
següent: 
 

a) Una memòria que descrigui l’objecte de les obres, reculli els seus antecedents i situació prèvia, les 
necessitats  a satisfer i la justificació de la solució adoptada, i que detalli els factors de tot ordre a tenir 
en compte.      
 
b) Els plànols de conjunt i de detall de l’obra, suficientment descriptius per tal que resti perfectament 
definida, i els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, si escau, i 
serveis afectats per la seva execució. 
 
c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es faci la descripció de les obres i se’n reguli 
l’execució, amb expressió de la forma en què es durà a terme aquesta, l’amidament de les unitats 
executades i el control de qualitat dels materials emprats i del procés d’execució, i de les obligacions 
d’ordre tècnic que corresponguin al contractista;  les prescripcions tècniques hauran de tenir en compte 
els criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, així com els de sostenibilitat i protecció 
ambiental, en els termes de l’art. 101 de la LCSP. 
 
d) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb l’expressió dels preus unitaris i els 
descompostos, en el seu cas, de les distintes unitats d’obra, els estats d’amidaments i les dades 
necessàries per a la valoració de les obres. 
 
e) Un programa de treball o pla d’obra de caràcter indicatiu, que inclourà, entre altres especificacions, el 
previsible finançament de l’obra durant el període d’execució i els terminis en què s’hagin d’executar les 
distintes parts en què pugui descomposar-se l’obra, determinant-se els imports que correspongui abonar 
durant cadascun d’ells.    
 
f) Les referències de tot tipus en què s’ha de fonamentar el replanteig del projecte; aquestes 
comprenen, entre d’altres: 

 
- l’estudi geotècnic del terreny sobre el qual s’ha d’executar l’obra, llevat que sigui incompatible 
amb la naturalesa d’aquesta; 
 
- l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental en els supòsits prescrits i segons els criteris establerts 
a la normativa general de protecció del medi ambient.    
 
-la relació detallada dels béns que s’hagin d’ocupar, i, si escau, expropiar, i de llurs respectius 
titulars. 

 
g) L’estudi de seguretat i salut o, si escau, l’estudi bàsic, en els termes previstos a la normativa vigent 
sobre seguretat i salut a les obres.  Abans de sotmetre el projecte a la seva aprovació, aquest estudi 
haurà de ser informat prèviament pel/la Coordinador/a del Departament/Àrea promotor/a i pel/la 
Coordinador/a en matèria de seguretat i salut. 

 
e) Quanta altra documentació vingui establerta en normes de caràcter legal o reglamentari. 

 
2. A més, quan escaigui, el projecte haurà d’incloure: 
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a) Una proposta de la classificació que hagi de tenir l’empresari, quan es requereixi per causa de la 
quantia; 
 
b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o concessions administratives que siguin 
prèvies a la realització de les obres; 

 
3. No obstant, quan es tracti d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació inferiors a 350.000’- 
euros, o bé d’obres de reparació simple, conservació i manteniment o de demolició, els documents exigibles 
com a integrants del projecte seran: 
 

a) si la quantia és superior o igual a 50.000’- euros: caldrà el pressupost de les obres, la justificació 
del/la Coordinador/a del Àrea/Departament respecte a la necessitat de la despesa, l’estudi bàsic de 
seguretat i salut, i  una memòria o la documentació tècnica o administrativa necessàries per tal de 
definir, executar i valorar les obres i els treballs que aquella comprèn. 

 
b) si la quantia és inferior a 50.000’- euros: seran suficients el pressupost de les obres, la justificació 
del/la Coordinador/a del Àrea/Departament respecte a la necessitat de la despesa, i l’estudi bàsic de 
seguretat i salut quan les condicions tècniques de l’obra ho requereixin; quan el treball afecti l’estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat de l’obra s’haurà de sol·licitar també l’informe de supervisió a què es refereix 
l’art. 109 de la LCSP. 

 
4. El que es preveu a l’apartat anterior s’entén a reserva del necessari projecte quan normes específiques 

així ho requereixin. 
 
Clàusula 16.- Responsabilitat dels autors del projecte.  
 
1. Quan l’elaboració íntegra del projecte hagi estat contractada per la Corporació mitjançant la modalitat de 
serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i perjudicis que durant l’execució o l’explotació de les obres 
es puguin causar tant a la Corporació o al personal depenent d’ella com a tercers o els seus béns a 
conseqüència de defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes 
normatius en el projecte, en els termes previstos a la normativa general vigent, i, específicament, en els termes 
dels articles 286 a 288 de la LCSP.  En el supòsit que la prestació es dugués a terme en col·laboració amb la 
Corporació i sota la seva supervisió, les responsabilitats es limitaran a l’àmbit de la col·laboració. 
 
2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos termes de 
l’apartat anterior. 
 
3. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que realitzin el projecte hauran de 
subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, a l’aportació de la qual estarà condicionada la 
signatura del contracte de serveis corresponent; alternativament, el professional aportarà el projecte amb el 
visat col·legial corresponent. 
 
Clàusula 17.- Supervisió del projecte. 
 
Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis tècnics de la pròpia Corporació, i sempre que el seu import 
sigui igual o superior a 350.000’- euros o bé es tracti d’obres que afectin a l’estabilitat, seguretat o estanquitat 
de l’obra, aquells l’hauran d’examinar i pronunciar-se sobre la conformitat en relació amb el compliment de la 
normativa tècnica i prescripcions que regulin la matèria o el tipus d’obra o instal·lació que en conforma l’objecte, 
amb caràcter previ a la tramitació per a la seva aprovació.  En els altres casos, l’expressió de la conformitat 
tindrà caràcter facultatiu.  
 
Clàusula 18.- Aprovació del projecte. 
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1. L’aprovació del projecte correspondrà a la Presidència o al Ple Corporatiu en aplicació de les previsions 
dels articles 34 i 33, respectivament, de la llei 7/1985, i això sens perjudici de les delegacions en altres òrgans 
corporatius conferides en exercici de la potestat d’autoorganització. 
 
2. L’aprovació del projecte per l’òrgan competent s’ajustarà al procediment següent: 
 

a) Acord d’aprovació inicial del projecte. 
 
b) Informació pública del projecte per un període mínim de 30 dies hàbils, per tal que s’hi puguin 
formular reclamacions i al·legacions, i notificació a les persones directament afectades que figurin en 
la relació detallada de béns i drets que s’hagin d’ocupar, i, si s’escau, expropiar.  
 
c) Aprovació definitiva del projecte, en un termini màxim de sis mesos a comptar des de l’aprovació 
inicial.  Una vegada transcorregut el termini d’informació pública, en el cas que no s’hagin presentat 
reclamacions o al·legacions l’acord d’aprovació inicial del projecte esdevé definitiu. 
 
d) La Corporació publicarà l’anunci d’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la Província i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i inserirà una còpia d’aquesta publicació a la seu 
electrònica d’aquesta Entitat. 
 

3. L’aprovació del projecte portarà implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels 
terrenys i els edificis que hi són compresos, a l’efecte d’expropiació forçosa.      
 
4. Per a les obres de conservació i de manteniment, reparacions menors o meres instal.lacions 
complementàries en els edificis propis de l’Entitat serà suficient l’aprovació per l’òrgan competent de la 
documentació referida a l’apartat 3 de la Clàusula 15.  
 
Clàusula 19.- Replanteig del projecte. 
 
1. Un cop aprovat el projecte, i prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació, 
l’Àrea/Departament promotor efectuarà el replanteig del projecte, que consistirà en comprovar la realitat 
geomètrica de l’obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva normal execució, que és requisit 
indispensable per a l’adjudicació ulterior.  Així mateix, s’hauran de comprovar tots els supòsits que figurin en el 
projecte elaborat i que siguin bàsics per al contracte a celebrar. 
 
2. En el cas de cessió de terrenys o locals per entitats públiques a la Corporació, l’aportació a l’expedient 
dels acords de cessió i d’acceptació pels òrgans competents serà suficient per acreditar la disponibilitat dels 
terrenys. 
 
3. Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos s’incorporaran a l’expedient de contractació.      
 
Clàusula 20.- Adequació de preus del projecte. 
 
1. D’acord amb l’article 130.4 del RGLCAP, en el supòsit de què es produïssin oscil·lacions de preus 
imprevistes i ulteriors a l’aprovació del projecte que restin actualitat als càlculs de preus del seu pressupost 
d’execució material respecte dels que siguin vigents en el mercat en el moment d’aprovació de l’expedient, 
l’òrgan competent podrà procedir d’ofici a la seva actualització aplicant un percentatge lineal d’augment a 
l’objecte d’ajustar aquests preus als que siguin vigents al mercat en el temps de la licitació, sempre i quan l’obra 
mereixi el qualificatiu d’urgent.    
 
2. L’adequació de preus del projecte no requerirà seguir la tramitació prevista per a l’aprovació d’aquest a 
la clàusula 18.2. 
 
Secció 3ª. Especialitats de l’expedient. 
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Clàusula 21.- Contractació conjunta de projecte i obra. 
 
1. D’acord amb l’article 108 de la LCSP, la contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució 
de les obres corresponents té carácter excepcional i només es pot efectuar en els següents supòsits, la 
concurrència dels qual s’ha de justificar degudament en l’expedient: 
 

a) Quan motius d’ordre tècnic obliguin necessàriament a vincular l’empresari als estudis de les 
obres.  Aquests motius han d’estar lligats al destí o a les tècniques d’execució de l’obra. 
 
b) Quan es tracti d’obres la dimensió excepcional o les dificultats tècniques singulars de les quals 
requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat tècnica pròpies de les empreses. 

 
2.  En tot cas, la licitació d’aquest tipus de contracte requereix la redacció prèvia per la Corporació o 
Entitat contractant del corresponent avantprojecte o document similar i només, quan per causes justificades 
sigui convenient a l’interès públic, es pot limitar a redactar les bases tècniques a què s’hagi d’ajustar el 
projecte. 
 
3.  El contractista ha de presentar el projecte a l’òrgan de contractació per a la seva supervisió, 
aprovació i replantejament. Si s’observen defectes o referències de preus inadequats en el projecte rebut, 
s’ha de requerir el contractista perquè ho esmeni, en els termes de l’article 286 de la LCSP, i no es pot 
iniciar l’execució de l’obra fins que no es procedeixi a una nova supervisió, aprovació i replantejament del 
projecte. En el supòsit que l’òrgan de contractació i el contractista no arribin a un acord sobre els preus, 
l’últim queda exonerat d’executar les obres, sense cap altre dret davant de l’òrgan de contractació que el 
pagament dels treballs de redacció del projecte corresponent. 
 
4.  En els casos a què es refereix aquesta clàusula, la iniciació de l’expedient i la reserva de crèdit 
corresponent han de fixar l’import estimat màxim que pot assolir el futur contracte. No obstant això, no es 
pot procedir a la fiscalització de la despesa, a la seva aprovació, ni tampoc a l’adquisició del compromís 
que hagi generat, fins que no es conegui l’import i les condicions del contracte d’acord amb la proposició 
seleccionada, circumstàncies que s’han de recollir a les Clàusules Particulars. 
 
Clàusula 22.- Col.laboració d’empresaris en l’execució d’obres per la pròpia Corporació. 
 
1. La Corporació podrà executar les obres per si mateixa amb la col·laboració d’empresaris particulars 
quan el seu import sigui inferior al llindar de publicitat comunitària, IVA exclòs, i en els supòsits previstos a 
l’article 24.1 de la LCSP.  Aquests contractes de col·laboració tindran caràcter administratiu especial i la 
selecció de l’empresari col·laborador es durà a terme mitjançant els procediments d’adjudicació establerts a 
la citada normativa general. 
 
 Les modalitats de col.laboració a ésser pactades podran acollir-se al sistema de costos, al 
d’execució d’unitats completes del projecte, instal.lacions o serveis sobre la base de preu a tant alçat, o a 
qualsevulla altra que els contractants tinguin per convenient.    
 
2. Els projectes d’obres que s’executen per la Corporació amb la col.laboració d’empresaris particulars 
seguiran les determinacions que es recullen en les clàusules 13 i concordants del present Plec i les 
especialitats establertes a la normativa general de contractació.  La redacció del projecte corresponent serà 
obligada, llevat dels casos d’obres d’emergència, de mera conservació i manteniment, i de les que hagin 
estat definides prèviament en un avantprojecte, tot això a l’empara de l’article 24.1, lletres d), g) i h) de la 
LCSP.    
 
3. D’acord amb l’article 24.4 de la LCSP, la contractació amb col.laboradors no podrà ultrapassar el 
50% de l’import total del projecte en els supòsits següents: 
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a) quan la Corporació tingui establerts serveis suficientment aptes per a la realització de l’obra 
projectada; 
 
b) quan la Corporació posseeixi elements auxiliars utilitzables a l’obra i quin ús suposi una economia 
superior al 5% de l’import del seu pressupost o una major celeritat en la seva execució. 

 
Secció 4ª. Tramitació de l’expedient. 
 
Clàusula 23.- 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. 
 
Clàusula 24.- Procediments d’adjudicació.    
 
1. L’adjudicació dels contractes es durà a terme ordinàriament mitjançant els procediments obert o 
restringit, i, en els supòsits previstos legalment, podran seguir-se els procediments negociat o el de diàleg 
competitiu, amb els trets generals següents: 
 

a) En el procediment obert de licitació tot empresari podrà presentar una proposició, d’acord 
amb els articles 141 a 145 de la LCSP. 
 
b) En el procediment restringit sols podran presentar proposicions aquells empresaris 
seleccionats expressament per la Corporació, prèvia sol·licitud dels que en fossin interessats, 
d’acord amb els articles 146 a 152 de la LCSP. 
 
c) En el procediment negociat, l’adjudicació recaurà en el licitador justificadament escollit per 
l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats, sense que el seu 
número sigui inferior a tres sempre que això sigui possible, i negociar les condicions del contracte 
amb un o varis d’ells d’acord amb els articles 153 a 162 de la LCSP.  
 

Aquest procediment serà objecte de publicitat prèvia en els casos previstos a l’article 161 
de la LCSP. 

 
d) En el procediment de diàleg competitiu, el qual tindrà caràcter excepcional, l’òrgan de 
contractació dirigeix un diàleg previ amb els candidats seleccionats d’acord amb les normes del 
procediment restringit, a fi de desenvolupar una o vàries solucions susceptibles de satisfer les 
seues necessitats i que serviran de base per tal que els candidats escollits presentin llurs ofertes, 
d’acord amb l’article 163 a 167 de la LCSP. 

 
2. En els procediments obert i restringit l’adjudicació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
resultarà de l’aplicació: 
 

a) d’un sol criteri, que necessàriament haurà de ser el del preu més baix; 
 
b) o bé de dos o més criteris, un dels quals serà sempre el preu, en els termes establerts a l’article 
134 de la LCSP. 

 
3. La Corporació justificarà a l’expedient l’elecció del procediment i dels criteris d’adjudicació que 
s’utilitzin en cada cas. 
 
4. El procediment d’adjudicació en els contractes qualificats com a menors és directe.   
 
Clàusula 25.- Contractes menors. 
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1. De conformitat amb la normativa general de contractació, els contractes menors es definiran 
exclusivament per la quantia i tenen aquesta consideració els contractes d’obres la quantia dels quals sigui 
inferior a 50.000’- euros. 
 
2. La tramitació de l'expedient del contracte menor sols exigirà el pressupost de les obres, l'aprovació de la 
despesa i la incorporació de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits establerts a la legislació 
vigent, tot això sens perjudici del què estableixin les bases d’execució del pressupost de la Corporació i de 
l’existència del projecte quan normes específiques el requereixin. 
 
3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de pròrroga ni de 
revisió de preus. 
 
4.  En els contractes menors no s’exigirà la constitució de la garantia, llevat que es disposi altrament. 
 
5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clàusules administratives, però en els casos en 
què resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la correcta execució del contracte.  
Caldrà elaborar l’estudi bàsic de seguretat i salut si les condicions tècniques de l’obra ho requereixen. 
 
6. En tot cas, durant l’execució del contracte l’adjudicatari haurà de complir les prescripcions referides i 
les obligacions previstes a la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el 
treball. 
 
La Corporació arbitrarà els medis de coordinació escaients per verificar el compliment d’aquestes 
obligacions, en funció del risc que comporti la concurrència empresarial.  Aquests medis es determinaran 
en les prescripcions esmentades o en altres documents anàlegs, en els termes que preveu l’esmentada 
normativa. 
 
Clàusula 26.- Pressupost de licitació i ofertes dels empresaris. 
 
1. El pressupost de licitació constituirà la xifra màxima a la qual hauran d’ajustar-se o millorar les seves 
proposicions econòmiques els oferents i vindrà expressat a les Clàusules Particulars en lletres i números en 
la unitat monetària de compte euro.  
 
Aquest pressupost de licitació vindrà determinat per l’import que figuri com a pressupost d’execució per 
contracta en el projecte tècnic aprovat, i s’obtindrà incrementant el pressupost d’execució material, entès 
com la suma dels productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari, la seguretat i salut i les 
partides alçades, en els conceptes corresponents a les despeses generals d’estructura, que es desglossen 
en un 13% en concepte de despeses generals de l’empresa i un 6% en concepte de benefici industrial del 
contractista.  
 
En tot cas s’indicarà com a partida independent l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
2.  Dins el límit màxim del pressupost de licitació, l’oferta dels empresaris s'entendrà en tot cas 
comprensiva de la totalitat del contracte i portarà implícita: 
  
 a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,  

emmagatzematge i/o altres.  
 
b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en 
el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de l’elaboració i aplicació del Pla de seguretat 
i salut, i els honoraris corresponents. 
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c) Les despeses corresponents al control de qualitat, si escau. 
 
d) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s’hi 
produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a conseqüència de la negociació 
col·lectiva.   
 
e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció 
dels permisos i llicències necessàries per al contractista per a l'execució de l’obra, llevat dels relatius a 
expropiacions, servituds i les llicències i tributs locals,  que aniran a càrrec de la Corporació.  

 
3.  En totes les ofertes dels empresaris haurà d’indicar-se al pressupost, com a partida independent, 
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA);  en cas de no constar com a partida independent, es sumarà 
d’ofici a l’import ofertat el percentatge de l’IVA que correspongui.  
 
4. El càlcul del valor estimat que haurà d’aplicar-se en els supòsits previstos a la LCSP haurà de tenir 
en compte qualsevol eventual pròrroga del contracte i l’exclusió de l’import de l’IVA. 
 
5. D’acord amb l’article 75 de la LCSP, totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, 
pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense IVA. 
 
6. La valoració de l’estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, de l’estudi bàsic, sobre les despeses 
previstes per a la seva aplicació i execució no podrà alterar-se en el procés de contractació.    
 
Clàusula 27.- Garantia provisional.    
 
1. Amb caràcter general, no es constituirà garantia provisional en els procediments oberts, restringits 
o negociats, llevat que les Clàusules Particulars disposin altrament en funció de les circumstàncies 
concurrents.   
 
2. La garantia provisional no podrà ser superior al 3% del pressupost de licitació o bé del pressupost 
estimatiu màxim de licitació quan el contracte es determini en funció de preus unitaris.    
 
3. Aquesta garantia podrà constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 84 i en els 
termes del 91.3, ambdós de la LCSP. 
 
4. La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament després de l’adjudicació 
definitiva del contracte.  
 
5. La garantia provisional serà confiscada als empresaris o professionals que retirin injustificadament 
la seva proposició. A aquest efecte, es consideren equivalents a la retirada injustificada de l’oferta els 
supòsits següents: 
 

a) La manca de contestació a la sol·licitud d’informació prèvia, o bé la manca d’aportació de 
justificació de la possibilitat de complir l’oferta, per causes imputables al licitador, quan una o altra 
hagués estat requerida per l’òrgan competent en el supòsit de baixes anormals o incurses en 
presumpció d’ésser desproporcionades. 
 
b) El fet que l’adjudicatari no constitueixi la garantia definitiva. 
 
c) El reconeixement per part del licitador de què la seva proposició es troba afectada d’error 
o inconsistència que la facin inviable.      
 

Clàusula 28.- Criteris d’adjudicació a les licitacions. 
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1. Les Clàusules Particulars establiran els criteris d’adjudicació, directament vinculats a l’objecte del 
contracte, en els termes fixats a l’article 134.1 i .2 de la LCSP. 
 
Amb caràcter general, les Clàusules Particulars atribuiran una ponderació superior als criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules respecte a la que es concedeixi als criteris quina 
quantificació depengui d’un judici de valor;  en cas que fossin aquests darrers els preponderants, haurà de 
constituir-se el comitè d’experts o designar-se en les Clàusules Particulars l’organisme tècnic especialitzat 
als quals es refereix l’article 134.2, segon paràgraf, incís final, de la LCSP. 
 
2. En cas que el procediment d’adjudicació s’articuli en vàries fases, les Clàusules Particulars 
determinaran en quines d’elles s’aniran aplicant els distints criteris, així com el llindar mínim de puntuació 
que pugui exigir-se als licitadors per tal de continuar en el procés selectiu.  
 
3. Els licitadors podran presentar variants o millores en les seves ofertes que puguin fer-les més 
convenients per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que aquesta possibilitat s’hagi previst 
expressament a les Clàusules Particulars i s’hagi indicat en l’anunci de licitació del contracte, i dins els 
límits, condicions i modalitats de presentació que s’hi assenyalin. 
 
 En cas d’admetre’s i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el que és proposició ferma 
i variants o millores, que la Corporació pot acceptar o rebutjar, sens perjudici del què es preveu a l’article 
131.3 de la LCSP.    
 
4. En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius 
d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els criteris de preferència que 
s’indiquen a la Disposició Addicional Sisena de la LCSP i els altres que es detallen segons l’ordre de 
prelació, subsidiari del què puguin preveure les Clàusules Particulars, següent: 
 
-1er) A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb 
discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge. 
 
-2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de 
persones en situació d’exclusió social, segons els criteris i requisits establerts a la LCSP. 
 
-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d’acord amb els criteris i 
requisits establerts a la LCSP. 
 
-4rt)  A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la seva 
solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin tendents a promoure 
la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
-5è) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa. 
 
-6è) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidirà 
l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 
 
Clàusula 29.- Subhasta electrònica. 
 
Les Clàusules Particulars i l’anunci de licitació indicaran aquells casos en què l’òrgan de contractació hagi 
decidit celebrar una subhasta electrònica en els procediments oberts, restringits i els negociats als quals fa 
referència l’article 154.a) de la LCAP, per a la presentació de millores en els preus o de nous valors relatius 
a determinats elements de les ofertes que les millorin en el seu conjunt, especificant la informació 
establerta a l’article 132 de la LCSP en relació amb els extrems de celebració de la subhasta i les 
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especificacions tècniques per a la connexió al dispositiu electrònic. 
 
Clàusula 30.- Documentació a presentar a les licitacions. 
 
1. La documentació a presentar pels licitadors serà la que es determini a les Clàusules Particulars 
corresponents, que, com a mínim, comprendrà l’establerta a l’article 130 de la LCSP. 
 
2. Les propostes econòmiques i tècniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les Clàusules 
Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentació administrativa legalment 
necessària per procedir a la seva qualificació prèvia per part de la mesa de contractació.  
 
 La documentació que acrediti la representació i facultats del licitador que resulti adjudicatari haurà 
de ser validada pel Departament de Secretaria de la Corporació prèviament a l’adjudicació definitiva del 
contracte, sens perjudici de les responsabilitats de tot tipus en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la 
validesa d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de proposicions. En cas de 
concórrer aquesta manca de validesa, serà considerada per la Corporació com a retirada injustificada de 
l’oferta i es procedirà, en conseqüència, a la confiscació de la garantia provisional constituïda, si escau. 

 
Clàusula 31.- Terminis per a la presentació de proposicions. 
 
Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per a cada tipus de contracte 
assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte, 
diumenge o festiu s’entendrà ajornat fins al primer dia laborable següent. 

 
Clàusula 32.- Mesa de contractació. 
 
1. De conformitat amb la Disposició Addicional Segona, en el seu apartat desè, de la LCSP, la Mesa 
de contractació serà presidida per un/a membre electe/a o un/a funcionari/a de la Corporació, i en formaran 
part com a vocals el/la Secretari/a o, si escau, el/la titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció 
d’assessorament jurídic, i l’Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, així com aquelles 
altres persones que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o 
personal laboral al servei de l’Entitat, o membres electes d’aquesta, sense que el seu número sigui, en 
total, inferior a tres.  Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a de la Corporació. 
 
2. La configuració concreta de la Mesa de Contractació es determinarà en els Plecs particulars de les 
corresponents contractacions. 
 
Clàusula 33.- Criteris d’adjudicació predominants a cada tipus de contracte.  

 
1.  L'adjudicació de les licitacions relatives als contractes d’obres i instal·lacions i els de concessió d’obra 
pública resultarà normalment de l’aplicació de dos o més criteris, i també, específicament, quan hi concorrin les 
circumstàncies descrites a les lletres a) a d) i h) de l’art. 134.3 LCSP. 
 
2.  Podrà utilitzar-se el criteri únic del preu més baix en les obres de quantia reduïda en els que les unitats 
d’obra estiguin perfectament defindes per estar normalitzades i no ser possible variar els terminis d’execució, ni 
introduir modificacions de cap classe en el contracte, quedant el preu com únic factor determinant de 
l'adjudicació. 
 
Clàusula 34.- Publicitat de les licitacions i informació als licitadors. 
 
1.      Els anuncis de les convocatòries en els procediments oberts i restringits i en els negociats regulats a 
l’article 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat i en el Butlletí Oficial de 
la Província o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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 Quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada en els supòsits regulats als 
articles 13 a 17 de la LCSP, els anuncis es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat, en 
Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea, no sent necessària la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Els anuncis de les convocatòries en els procediments negociats regulats a l’article 161.2 de la 
LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat o en el Butlletí Oficial de la Província o en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Les empreses interessades en la licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i/o 
sobre la documentació complementària de la licitació fins a 9 dies naturals abans de què finalitzi el termini 
fixat per a la recepció de les ofertes, d’acord amb els termes del règim informatiu establert a l’article 142 de 
la LCSP. 
 
Clàusula 35.- Obertura i examen de proposicions. 
 
1.  La Mesa es reunirà en acte no públic per procedir a la qualificació de la documentació presentada 
en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentació presentada podrà concedir, si ho 
estima convenient, un termini màxim de tres dies hàbils per tal que el licitador esmeni l'error.      
 
               Així mateix, a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions per contractar, l’òrgan 
competent i la mesa de contractació podran requerir a l’empresari la presentació de certificats i documents 
complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests, que haurà de complimentar en el 
termini màxim de cinc dies.      
 
2.  L’obertura de les proposicions econòmiques i de les tècniques es celebrarà en un termini màxim 
d’un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora 
que s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractació, en un acte que 
serà públic en tot cas per a l’obertura de l’oferta econòmica llevat que es prevegi que en la licitació puguin 
emprar-se medis electrònics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà ajornat 
fins al primer dia laborable següent, si no es fixés una altra data.  
 
 La Mesa procedirà prèviament a donar compte del resultat de la qualificació de la documentació 
presentada. Obertes les proposicions econòmiques i tècniques, la manca de signatura de compromís sobre 
aquestes es podrà considerar per la Mesa com a error subsanable, previ examen i conclusió favorable 
sobre la coherència tècnica i econòmica globals de l’oferta presentada pel licitador.  En aquest cas se 
l’atorgarà un termini màxim de subsanació de tres dies hàbils si no se’l pogués requerir en el mateix acte a 
què es ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de què l’omissió 
de fer-ho es considerarà retirada injustificada de l’oferta. 
 
En cas de discordança entre les expressions dineràries de l’oferta en lletres i números prevaldrà la xifra 
consignada en lletres, llevat que es tracti d’un error manifest en l’expressió d’aquesta. 
 
3.  Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació del sol criteri del preu, la Mesa de contractació proposarà 
l'adjudicació provisional del contracte a la proposició amb el preu més baix. 
 
Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació del sol criteri del preu, la Corporació podrà determinar a les 
Clàusules Particulars i, si escau, reduir motivadament fins a un terç, els percentatges màxims de desviació 
respecte a la mitjana de baixes a partir dels quals pugui apreciar que el licitador incorre en baixa 
desproporcionada o anormal, en el marc dels criteris establerts reglamentàriament per tal d’apreciar-ho.       
  
En cas de presentació de diverses proposicions formulades individualment per empreses vinculades es 
produiran els efectes que reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del règim d’apreciació 
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d’ofertes desproporcionades o anormals, en el benentès de què els efectes d’aquest procediment 
s’aplicaran a les restants ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.    
 
En els contractes de concessió d’obra pública la presentació de proposicions diferents per empreses 
vinculades en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç suposarà l’exclusió del procediment d’adjudicació, 
a tots els efectes, de les ofertes formulades, llevat que la vinculació sobrevingués abans d’exhaurir-se el 
termini de presentació d’ofertes o de candidatures i les empreses citades determinin de comú acord quina 
és l’oferta que ha de subsistir, tot això d’acord amb l’article 129.4 de la LCSP i sens perjudici de la 
possibilitat, per als qui concorrin individualment o conjunta amb altres a la licitació d’una concessió d’obres 
públiques, de fer-ho amb el compromís de constituir una societat que serà la titular de la concessió, en els 
termes de l’article 46.2 de la LCSP.  
 
4. Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació de dos o més criteris, la Mesa de contractació proposarà 
l'adjudicació provisional del contracte a la proposició que estimi ésser la més avantatjosa econòmicament 
prèvia ponderació dels criteris indicats a les Clàusules Particulars corresponents, sense atenir-se 
exclusivament al preu de la proposició. La Corporació podrà establir a les Clàusules Particulars els 
paràmetres objectius que permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la proposició global del licitador 
no pot ser complerta com a conseqüència d’una oferta desproporcionada o anormal.  
 
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que 
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin a les Clàusules Particulars. 
 
5. En cas que s’ultrapassessin els límits establerts que permetin identificar una proposició que pugui 
ser considerada desproporcionada o anormal, la Corporació procedirà, abans de rebutjar la proposició, a 
verificar la seva composició per tal de comprovar la viabilitat del seu compliment, d’acord amb el 
procediment de l’article 136 de la LCSP i els criteris reglamentaris a l’efecte.  
 
Clàusula 36.- Proposta d’adjudicació provisional. 
 
La proposta d’adjudicació provisional formulada a l’òrgan de contractació per la Mesa de contractació a 
favor de la proposició de preu més baix o econòmicament més avantatjosa no genera cap dret a favor del 
licitador proposat enfront de la Corporació; tanmateix, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte 
d’acord amb la proposta formulada haurà de motivar la decisió. 
 
Clàusula 37.- Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment. 
 
Abans de l’adjudicació provisional l’òrgan de contractació podrà acordar la renúncia a la celebració del 
contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient, així com desistir del 
procediment, per les causes i amb els efectes establerts a l’article 139 de la LCSP. 
 
Clàusula 38.- Adjudicació provisional.  
 
1. Formulada la proposta per part de la Mesa, l’òrgan competent resoldrà sobre la validesa de 
l'adjudicació a favor de l'autor de la proposició econòmicament més avantatjosa, dins dels terminis que 
s'assenyalen a continuació: 
 

a)   Quan l’únic criteri a considerar per seleccionar l’adjudicatari del contracte sigui el del 
preu, s'haurà de fer l'adjudicació provisional dins del termini de 15 dies naturals a comptar des 
del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes, la qual confirmarà la proposta de 
la Mesa, llevat dels casos previstos a la legislació vigent. 
 
b) Quan es consideri una pluralitat de criteris per a l’adjudicació del contracte, haurà de fer-
se l'adjudicació provisional dins del termini dels dos mesos a comptar des de la data d'obertura 
de les proposicions rebudes, llevat que se n’estableixi motivadament un altre de superior a les 
Clàusules Particulars. L’adjudicació s’efectuarà en aquest cas mitjançant resolució motivada a 



 
105 

favor de l'oferta que millor compleixi amb els criteris de selecció que s'hagin determinat a les 
Clàusules Particulars, llevat que es declari desert. 
 
c) Els terminis indicats s’ampliaran en 15 dies hàbils quan sigui necessari per seguir els 
tràmits de verificació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 
 

2. Transcorreguts els terminis assenyalats a l’apartat anterior sense resolució de la Corporació, els 
empresaris admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva proposta. 
 
3. Les resolucions d’adjudicació provisional del contracte seran publicades en el perfil de contractant i 
notificades als candidats o licitadors, els quals podran interposar, si ho estimen convenient, el recurs 
especial en matèria de contractació previ al recurs contenciós administratiu, o bé sol·licitar l’adopció de 
mesures provisionals, segons el règim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 de la LCSP. 
 
En els procediments negociats i de diàleg competitiu l’adjudicació provisional concretarà i fixarà els termes 
definitius del contracte. 
 
4. L'adjudicació provisional es notificarà a l’adjudicatari tot requerint-lo per a què, dins dels quinze dies 
hàbils següents al de la data de la publicació en el perfil del contractant, i com a requisit previ per a 
l’elevació de l’adjudicació provisional a definitiva, presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com els 
documents acreditatius de la seva aptitud per contractar i de l’efectiva disposició dels medis que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. També haurà de constituir en el mateix termini 
la garantia definitiva que sigui procedent, en la modalitat que s’hagués establert i presentar els documents 
que acreditin la validació, pel Departament de Secretaria de la Corporació, de la documentació en què 
s’atorguin els poders de representació i les facultats vigents del licitador. 
 
5. En cas que l’adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a l’apartat anterior en el 
termini establert per causes a ell imputables, la Corporació declararà decaiguda l’adjudicació provisional al 
seu favor, podent efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents a aquell, per 
l’ordre en què hagin restat classificades llurs respectives ofertes i sempre que el nou adjudicatari hagi 
prestat la seva conformitat.  De no ésser possible aquesta adjudicació subsidiària, la Corporació podrà 
procedir a una nova convocatòria de licitació. 
 
Clàusula 39.- Garantia definitiva.  
 
1. La garantia definitiva s’haurà de prestar per l’adjudicatari en qualsevol de les formes assenyalades 
a l’article 84 de la LCSP, amb les mateixes formalitats que les exigides per a les provisionals i qualsevol 
que hagi estat el procediment d’adjudicació del contracte.   
 
Les Clàusules Particulars no podran dispensar la constitució de la garantia definitiva. 
 
2.  La quantia de la garantia definitiva serà per regla general del 5% de l’import d’adjudicació del 
contracte, IVA exclòs.  Aquesta regla general s’excepcionarà en els supòsits de les garanties 
complementàries i especials següents: 
   

a) En cas d’adjudicació a un empresari quina proposició s’hagués presumit inicialment com a 
oferta amb valors anormals o desproporcionats, l’òrgan competent podrà exigir-li la constitució 
d’una garantia definitiva del 10% del preu del contracte.   
 
b) En casos especials lliurement apreciats per l’òrgan competent, aquest podrà establir a les 
Clàusules Particulars una garantia complementària que no podrà superar el 5% de l’import 
d’adjudicació del contracte, podent-se assolir una garantia total de fins a un 10% del preu del 
contracte. 
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3. En el cas dels contractes amb preus provisionals, el percentatge corresponent segons l’apartat 
anterior es calcularà en relació amb el preu màxim fixat. 
 
4. Quan la quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris, l’import de la garantia a 
constituir es fixarà atenent al pressupost base de licitació. 
 
5. Les Clàusules Particulars podran preveure que l’acreditació de la constitució de la garantia pugui 
efectuar-se mitjançant medis electrònics, informàtics o telemàtics, però no mitjançant retenció en el preu. 
 
6. La garantia definitiva respondrà de les responsabilitats previstes a l’article 88 de la LCSP. 
 
Clàusula 40.- Garantia global. 
 
1. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el contractista podrà constituir 
una garantia global en relació amb tots els contractes que celebri amb la Corporació i sense especificació 
singular per a cada contracte, que respongui, en tots els contractes celebrats o a celebrar amb aquesta, 
genèricament i permanentment, del manteniment de les proposicions, de la formalització dels contractes i 
del compliment per l’adjudicatari de les obligacions derivades de tots els contractes coberts per aquesta 
garantia, fins a un 5%, o percentatge superior que escaigui, de l’import d’adjudicació o del pressupost base 
de licitació quan el preu del contracte resulti de preus unitaris.  
 
2. La garantia global només podrà constituir-se mitjançant aval o contracte d’assegurança de caució. 
 
Clàusula 41.- Adjudicació definitiva i efectes. 
 
1. El contracte es perfeccionarà mitjançant la seva adjudicació definitiva. 
 
2. L’elevació a definitiva, que no tindrà lloc abans dels 15 dies hàbils següents al de publicació de 
l’adjudicació provisional, haurà  de produir-se dins els 10 dies hàbils següents al de finalització del termini 
esmentat. 
 
3. L’adjudicació definitiva del contracte es notificarà a tots els licitadors.   
 
4. Si els interessats ho sol·liciten, se’ls facilitarà informació en relació amb els motius del refús de la 
seva candidatura o proposició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que fossin 
determinants de l’adjudicació al seu favor, en un termini de quinze dies naturals a comptar des de la 
recepció de la petició en aquest sentit, sens perjudici del què disposa l’article 137.2 de la LCSP.   
 
5. En la pròpia notificació es citarà a l'interessat per a què concorri a formalitzar el contracte en el 
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva.   
 
6. Si no atengués l'esmentat requeriment, no complís els requisits per a la celebració del contracte o 
impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar la seva resolució prèvia 
incoació de l'expedient oportú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució de la garantia definitiva, en 
quin cas decaurà l’adjudicació provisional, amb les conseqüències i responsabilitats legalment procedents.   
 
7. La garantia definitiva serà confiscada en el supòsits de resolució del contracte per manca de 
formalització d’aquest per causes imputables al contractista. 
 
8. En virtut de l'adjudicació definitiva, la Corporació i el contractista restaran obligats al compliment 
del contracte. En particular, el contractista restarà obligat al pagament de l'import dels anuncis i de les 
altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tràmits preparatoris, del procediment d’adjudicació que 
s’hagi seguit, i de la formalització del contracte. 
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Clàusula 42.- Publicitat de l’adjudicació definitiva. 
 
L'adjudicació definitiva dels contractes regulats en aquests Plecs haurà de publicar-se: 
 
a) En el perfil de contractant en el cas de contractes d’import superior a les quantitats que defineixen 
els contractes menors. 
 
b)   En el perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini màxim de quaranta-vuit dies naturals a comptar des de la data d'adjudicació 
definitiva, quan el seu import sigui igual o superior a 100.000 euros, qualsevol que sigui el procediment i 
forma d’adjudicació seguits a l'efecte, sens perjudici del què disposa l’article 138.4 de la LCSP.  Així mateix 
s'haurà de publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l'Estat quan es tracti de 
contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
 
Clàusula 43.- Procediment restringit. 
 
1. L’aplicació del procediment restringit es desenvoluparà  en dues fases diferenciades de recepció i 
selecció de sol·licituds de participació o candidatures en atenció a llur solvència, en primer lloc, i de 
selecció de les proposicions presentades per les empreses invitades a fer-ho, en segon.  
 
2. L’òrgan competent obrirà la primera fase amb la publicació de l’anunci del procediment, que haurà 
d’haver estat precedida de l’elaboració i aprovació de les Clàusules Particulars corresponents, en les quals 
l’òrgan competent: 
 

c) Assenyalarà el límit mínim del número d’empreses que projecta invitar, que no podrà ser inferior 
a cinc i podrà fixar el nombre màxim de candidats als quals s’invitarà a presentar oferta, en funció de les 
característiques del contracte o contractes que vol celebrar, tot garantint sempre que el nombre de 
candidats invitats sigui suficient per a què la competència sigui efectiva i sens perjudici del què es 
preveu a l’article 149.2 de la LCSP. 
 
d) Haurà d’assenyalar i justificar les normes o criteris objectius i no discriminatoris d’acord amb els 
quals decidirà a quins sol·licitants invita a participar en el procediment, d’entre els medis que segons la 
normativa general de contractació són acreditatius de la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, motivant-ne l’elecció. 

 
 El termini per a la presentació de sol·licituds de participació es determinarà en l’anunci de licitació tot 
respectant els terminis mínims establerts als articles 143 i 148 de la LCSP. 
 

 Presentades les candidatures, l’òrgan competent, amb la intervenció prèvia de la Mesa de 
contractació, seleccionarà els sol·licitants en base als criteris esmentats, prèvia comprovació de la seva 
personalitat i solvència. 
  
3. L’òrgan competent obrirà la segona fase amb l’enviament, simultàniament i per escrit, de la invitació als 
admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions tècniques i/o econòmiques acompanyades, si escau, 
del document acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, en el termini que se’ls assenyali a la pròpia 
invitació, la qual haurà de contenir les referències mínimes establertes a l’article 150 de la LCSP. 
 
  Presentades les proposicions d’acord amb l’article 151 de la LCSP, l’adjudicació s’efectuarà seguint les 
normes generals aplicables especialment previstes als articles 144 i 145 de la LCSP en funció de si l’únic criteri 
utilitzat és el preu o si s’ha aplicat una pluralitat de criteris establerts a l’efecte.  
 
Clàusula 44.- Procediment negociat. 
 



 
108 

1.   D’acord amb l’establert a la clàusula 24.c), la Corporació podrà utilitzar el procediment negociat per a 
l’adjudicació dels contractes d’obres en els supòsits previstos a l’article 155 de la LCSP, i, particularment, per 
raó de la quantia, quan el seu valor estimat sigui inferior a 1.000.000’-  euros. 
 
2.        Es determinaran a les Clàusules Particulars els aspectes econòmics i tècnics que, si escau, hagin de ser 
objecte de negociació amb les empreses a les quals es sol.liciti oferta, que hauran d’estar capacitades per a la 
realització de l’objecte del contracte, i indicaran si l’òrgan de contractació farà ús de la seva facultat d’articular el 
procediment negociat en fases successives a fi de reduir progressivament el nombre d’ofertes a negociar 
mitjançant l’aplicació dels criteris d’adjudicació assenyalats.   Es fixarà el preu amb la seleccionada i en tot cas 
es deixarà constància a l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la 
seva acceptació o desestimació aplicades per l’òrgan competent.    
 
Clàusula 45.- Procediment de diàleg competitiu. 
 
1. D’acord amb l’establert a la clàusula 24.d), s’adjudicaran pel procediment excepcional de diàleg 
competitiu els contractes particularment complexos, sens perjudici de què pugui seguir-se el procediment 
negociat sense publicitat en  el cas d’haver-se presentat ofertes que siguin irregulars o inacceptables, tot això 
en els termes de l’article 154.a) de la LCSP. 
 
2. S’aplicaran a aquest procediment, que requerirà la publicació d’un anunci de licitació específic en el qual 
es palesaran les necessitats i requisits directament o per referència a un document descriptiu, les normes del 
procediment restringit en relació amb els criteris per a la selecció de candidats, les sol·licituds de participació i la 
selecció de participants, i , en relació amb el desenvolupament del diàleg amb els candidats i la ulterior 
presentació i examen d’ofertes, el règim establert als articles 166 i 167 de la LCSP. 
 
Clàusula 46.-  Aplicació de sistemes de racionalització tècnica de la contractació: acords marc i 
sistemes dinàmics de contractació. 
 
1. La Corporació podrà celebrar acords marc i articular sistemes dinàmics de contractació, d’acord amb les 
previsions dels articles 180 a 186 LCSP. 
 
2. Els òrgans de contractació de la Corporació podran celebrar contractes, basats en un previ acord marc, 
amb les empreses que hagin estat originàriament parts en dit acord i sempre que no s’hi introdueixin 
modificacions substancials respecte dels termes establerts en el propi acord.  La durada d’un acord marc no 
podrà excedir de quatre anys, llevat de casos excepcionals degudament justificats. 
 
Sota les premisses anteriors, el procediment d’adjudicació dels contractes s’articularà en funció del nombre 
d’empreses concelebrants amb la Corporació,  en els termes següents: 
 

a) Si l’acord marc s’hagués celebrat amb una única empresa, l’adjudicació s’efectuarà en els termes 
establerts i, si fos necessari, l’òrgan de contractació podrà consultar i requerir per escrit a l’empresa 
que completi la seva oferta.   
 
b) Si l’acord marc s’hagués celebrat amb vàries empreses, que hauran de ser al menys tres en els 
termes de l’article 180.2 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes es pot efectuar bé directament tot 
aplicant els termes fixats en el propi acord marc, o bé tot convocant les parts a una nova licitació en 
cas que no tots els termes estiguin fixats a l’acord, segons el procediment establert a l’article 182.4 de 
la LCSP. 

 
3. Els òrgans de contractació de la Corporació podran articular sistemes dinàmics per a la contractació 
electrònica d’obres que satisfacin les seves necessitats, sempre que la utilització d’aquest procediment no 
obstaculitzi, restringeixi o falsegi la competència i d’acord amb allò establert als articles 183 a 186 de la LCSP. 
 
Clàusula 47.- Perfil de la Corporació com a contractant. 
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1. La Corporació aprovarà i difondrà el perfil de contractant dels seus òrgans de contractació a través de la 
seva seu electrònica, d’acord amb els requisits, continguts i tots els efectes previstos a l’article 42 i previsions 
concordants de la LCSP. 
 
2. La Corporació aprovarà i difondrà també el perfil de contractant dels òrgans de contractació dels seus 
organismes públics i de les entitats dependents i vinculades que es determinin. 
 
Secció 5ª. Formalització del contracte. 
 
Clàusula 48.- Formalització del contracte. 
 
1.  El contracte es formalitzarà dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la 
notificació de l’adjudicació definitiva, qualsevol que sigui el procediment d’adjudicació seguit. En serà requisit la 
prèvia constitució de les garanties definitives, especials i complementàries que s’hagin establert. 
 
2.  Serà preceptiva la formalització escrita del contracte, mitjançant document administratiu, però la manca 
d'aquest requisit no afectarà a la validesa de l'obligació en els expedients que siguin objecte de tramitació 
urgent o d'emergència. 
 
 El contractista podrà sol·licitar al seu càrrec l’elevació del contracte a escriptura pública. 
 
3. No caldrà la formalització del contracte en el cas dels contractes menors, per als quals es seguirà 
l’establert a la clàusula 25 i a l’article 95 de la LCSP. 
 
Clàusula 49.- Manca de formalització imputable a l’adjudicatari. 
 
Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a l’adjudicatari, la 
Corporació en podrà acordar la resolució, essent-ne tràmit necessari l’audiència de l’interessat i, si hi formulés 
oposició, l’informe preceptiu i no vinculant de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. En 
aquest supòsit serà confiscada a l’adjudicatari la garantia provisional que s’hagués constituït, i aquest haurà 
d’indemnitzar la Corporació pels danys i perjudicis ocasionats. 

 
TÍTOL II DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE D’OBRES I 
INSTAL·LACIONS. 

 
CAPÍTOL 1. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:  INICI I DOCUMENTACIÓ. 
 
Clàusula 50.- Inici del termini d’execució. 
 
El termini d’execució de l’obra que s’hagi determinat a les Clàusules Particulars es comptarà des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari.  En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de 
l’esmentada notificació. 
 
 Sens perjudici de l’anterior previsió, en cas de formalitzar-se una acta d’inici d’obres, el termini 
d’execució començarà a comptar a partir de la seva signatura. 
 
Clàusula 51.- Acta de comprovació del replanteig del projecte. 
 
1. L'acta de comprovació del replanteig del projecte reflectirà la conformitat o disconformitat d’aquest 
respecte dels documents contractuals de l’expedient, amb especial i expressa referència a les característiques 
geomètriques de l'obra, o l'autorització per a l'ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui 
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afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del 
projecte.    
 
2. El termini per a la realització de la comprovació del replanteig, llevat de casos excepcionals justificats, 
no serà superior a un mes des de la formalització del contracte, i s'efectuarà en presència del contractista. Del 
resultat de la comprovació s’estendrà l’acta corresponent, que serà signada pel contractista i la Direcció 
facultativa de l’obra. Un exemplar de l’acta s’incorporarà a l’expedient, i es considerarà part integrant del 
contracte a efectes de la seva exigibilitat.    
 
3. Per a la comprovació del replanteig, el contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de 
camp necessaris, i seran a càrrec seu totes les despeses originades per aquests medis.    
 
Clàusula 52.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
1. L’adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball, en aplicació de l’Estudi de seguretat i salut o, si escau, de l’estudi bàsic, en el qual s’han 
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en els 
termes que preveu la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs 
d’execució d’obres. 
 
2. En cas que l’adjudicatari sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració d’aquest 
Pla, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent en matèria de seguretat i salut 
que consideri oportú, sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a què 
es refereix el present Plec.     
 
3. En tot cas, durant l’execució dels treballs l’adjudicatari restarà obligat al compliment dels principis 
generals aplicables a l’execució de l’obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat, així com 
a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria per part de la Direcció facultativa i 
dels serveis de la Corporació promotors de les obres. 
 
4. Quan no s’estableixi expressament un termini menor a les Clàusules Particulars, el contractista haurà 
de lliurar a la Corporació cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des de la formalització del contracte.  El Pla haurà de ser informat pel tècnic responsable del 
Àrea/Departament promotor/a de les obres, i elevat a l’òrgan competent per a la seva aprovació. En cas que el 
Pla no obtingués la conformitat prèvia del Àrea/Departament promotor/a, es requerirà al contractista per a què 
en un nou termini de deu dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin 
avinents, esmenes a quina realització estarà condicionada l’aprovació del Pla.    
 
Clàusula 53.- Programa de treball.    
 
1. Quan s’hagi establert expressament a les Clàusules Particulars i sempre que la durada total d’execució 
de l’obra estigui prevista en més d’una anualitat, el contractista presentarà un programa de treball en el termini 
màxim de trenta dies a comptar des de la formalització del contracte.  
 
2. L’òrgan competent resoldrà sobre el programa de treball en el termini de 15 dies següents a la seva 
presentació, podent imposar modificacions o determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les 
clàusules del contracte. Transcorregut el termini de 15 dies sense resolució expressa al respecte, el contractista 
podrà entendre aprovat el Programa. 
 
3. El programa de treball inclourà les dades exigides per la normativa general.    
 
Clàusula 54.- Avís previ i informació a l’autoritat laboral. 
 
1. El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs.  
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2. El contractista haurà d’exposar l’avís previ a l’obra de forma visible. 
Aquest s’haurà d’actualitzar en el cas que s’incorporin a l’obra un coordinador de seguretat i salut o 
contractistes no identificats en l’avís inicialment remés a l’autoritat laboral. 
 
3. El contractista haurà de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral abans de 
l’inici dels treballs i haurà d’incloure el pla de seguretat i salut. 
 
Clàusula 55.- Subcontractació. 
 
1. El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació d’acord amb els 
requisits i condicions establerts a l’article 210.2 de la LCSP, llevat que el contracte o les Clàusules 
Particulars disposin altrament o que es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser 
executat directament per l’adjudicatari.  
 
2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar l'execució dels treballs que haguessin 
contractat, amb els requisits i condicions establerts a l'article 5 de la Llei 32/2006.  
 
El tercer subcontractista ja no podrà subcontractar els treballs que hagués contractat, tot això sens perjudici 
del què disposa l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 32/2006.  
 
Clàusula 56.- Cessió del contracte. 

 
L’adjudicatari podrà cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer, que restarà subrogat en 
ells, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat determinants de l’adjudicació 
del contracte i en els termes i condicions de l’article 209.2 de la LCSP. 

 
CAPÍTOL 2. PERSONAL FACULTATIU I INSTRUMENTS D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA.  
 
Clàusula 57.- Direcció facultativa de l’obra. 
 
1. La Corporació designarà per escrit la persona o persones facultatives titulars de la Direcció de l’obra, 
amb titulació adient i suficient, d'entre el personal tècnic de la pròpia Entitat, les quals seran a més 
representants d’aquesta davant el contractista. No obstant això, podrà designar també a d'altres tècnics aliens a 
la Corporació, mitjançant contracte a tal efecte, en quin cas la representació correspondrà al Cap o a un tècnic 
designat del Area/Departament promotor/a de les obres, sens perjudici de les funcions pròpies de la Direcció. 
 
2. L’exercici de la Direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta execució, 
amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També comportarà la 
responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat i salut durant l’execució de l’obra si la Corporació no designa 
un tècnic específicament competent en aquesta matèria. 
 
 La persona o persones titulars de la Direcció facultativa són responsables de la direcció de l’obra, amb 
independència de què comptin amb col.laboradors, i assumeixen davant la Corporació la responsabilitat final de 
l’execució del projecte, amb tots els requeriments implícits en el paràgraf anterior.    
 
3. La Corporació designarà per escrit  un coordinador en matèria de seguretat i salut, que estarà integrat 
en la direcció facultativa. Aquesta persona tindrà la titulació adient i suficient d’entre el personal tècnic de la 
pròpia Entitat. No obstant això, també podrà designar a un tècnic aliè a la Corporació, mitjançant contracte a tal 
efecte. Quan no sigui necessària la designació del coordinador per tractar-se d’obres amb projecte en les què 
no concorri més d’una empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la direcció facultativa; en 
el supòsit d’obres sense projecte, correspondran al tècnic que es designi si escau. 
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4. El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les 
funcions següents: 
 

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 
- Coordinar les activitats de l’obra per a garantitzar que els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de l’acció 
preventiva que es recullen en l’article 15 de la LPRL, durant l’execució de l’obra, i, en particular, en 
les tasques i activitats de l’article 10 del RD 1627/1997. 

- Informar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista, així com les seves modificacions. Amb 
l’informe del coordinador, l’Entitat elevarà per a la seva aprovació definitiva l’esmentat pla. 

- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la LPRL. 
- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels métodes de treball. 
- Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a 

l’obra. 
- Paralitzar part dels treballs o la totalitat de l’obra, en circumstàncies de risc greu i inminent per a la 

seguretat i salut dels treballadors. 
 
En el supòsit d’obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions li correspondran al tècnic que, si 
escau, es designi. 
 
5. No podrà adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicatària de l’execució de les obres ni a les empreses a 
ella vinculades -en el sentit que són definides a la normativa general de contractació-, els contractes de serveis 
que tinguin per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de les obres o instal·lacions corresponents.  
 
6. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que assumeixin la Direcció 
facultativa de l’obra o bé la Coordinació en matèria de seguretat i salut en el treball/tècnic en prevenció de 
riscos laborals hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, a l’aportació de la 
qual estarà condicionada la signatura dels contractes de serveis respectius.  
 
Clàusula 58.- Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de la Corporació. 

 
1.  Correspon a la Corporació vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per aquesta 
raó, exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del contracte per part del contractista, i, a tal 
efecte, l’òrgan de contractació podrà nomenar un responsable del contracte en els termes de l’article 41.1 
de la LCSP i sens perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció facultativa. 
 
2.  Si el contractista, o persones dependents d’ell, incorren en actes o omissions que comprometin o 
pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan competent podrà exigir l’adopció de mesures concretes per 
aconseguir o restablir la bona execució del que s’hagués pactat.      

 
Clàusula 59.- Delegació i personal d’obra del contractista. 
 
1. El contractista estarà representat permanentment a l’obra per persona o persones amb competència 
tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a la seva execució i bona marxa, 
així com també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb el Departament/Àrea 
promotor/a.  Les Clàusules Particulars podran fixar la capacitat o titulació que ha de tenir el/la Cap d’Obra que 
designi el contractista en funció de les característiques, naturalesa i volum de les obres. El contractista, 
assabentat de la o les persones designades per a la Direcció de les obres, els comunicarà en el termini de 15 
dies naturals a comptar des de la formalització del contracte la persona  designada com a Cap d’Obra i una 
persona substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes durant les seves absències a 
l’obra.    
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2. La Corporació es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del contractista quines actituds, 
a criteri de la Direcció de l’obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs.  El contractista està obligat 
a substituir immediatament aquest personal en rebre la corresponent notificació. 
 
Clàusula 60.- Llibre d’Ordres i Assistències.  
 
1. Adjudicada l'obra i amb anterioritat a la data en què tingui lloc la comprovació del replanteig, la 
Corporació lliurarà al contractista una còpia autoritzada dels documents contractuals i del Projecte així com un 
llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls.  L'esmentat llibre, que es denominarà “Llibre 
d'Ordres i Assistències”, restarà a disposició de la Direcció de l’obra, i servirà  per recollir en ell totes les ordres 
que dicti aquesta, així com incidències i comunicacions que tant la Direcció de l'obra com el contractista puguin 
formular. 
 
 Qualsevol ordre, comunicació o incidència d’execució d’obra es documentarà per triplicat i es 
conservarà l'original en el propi Llibre i cadascuna de les còpies seran respectivament per al Director i el Cap 
d'Obra. Tota anotació realitzada per qualsevol de les parts haurà de ser lliurada a l'altra. 
 
 Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d’Ordres i Assistències obliguen a les parts al seu 
coneixement als efectes escaients. 
 
 L'esmentat Llibre d'Ordres i Assistències s'obrirà en la data de l’acta de comprovació del replanteig i es 
tancarà en la de l'acta formal de recepció. 
 
 Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assistències hauran d'ésser custodiats pel 
contractista i un cop efectuada la recepció seran lliurats a la Corporació. 
 
2. Alternativament al suport expressat a l’apartat anterior i en funció dels medis tècnics de què disposi el 
contractista, la Corporació podrà establir a les Clàusules Particulars que les comunicacions que conformen 
l’objecte del Llibre d’Ordres i Assistències es realitzin per mitjans telemàtics, a quin efecte es lliurarà al 
contractista una clau d’accés a un fitxer informàtic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electrònic.  Aquest 
fitxer tindrà la mateixa validesa en relació a la funció, títol, disseny, contingut i efectes que l’establerta per la 
normativa general de contractació per al Llibre d’Ordres i Assistències en el suport tradicional en paper. 
 
Clàusula 61.- Llibre d’incidències. 
 
1. En cada obra existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre 
d’Incidències que constarà de folis per quadruplicat. 
 
2. El Llibre d’incidències serà facilitat per la Corporació, tot i que el coordinador sigui aliè a aquesta Entitat. 
 
3. El Llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del coordinador de 
seguretat i salut. Hi tindran accés la Direcció facultativa, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 
autònoms, així com les persones i/o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses 
intervinents a l’obra i representants dels treballadors. 
 
4. Efectuada una anotació al Llibre d’Incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra haurà de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.  
 
 En el cas que l’anotació suposi una reiteració d’una advertència o observació anterior anotada en 
aquest llibre, s’haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
5. Sens perjudici de l’establert en els apartats anteriors, i en funció de les Clàusules Particulars tipus, les 
incidències podran restar reflectides a les actes de les reunions que es celebrin amb la Direcció facultativa i la 
representació de la Corporació per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin. Aquestes actes 
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s’estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direcció facultativa i un exemplar s’haurà 
d’incorporar a l’expedient.  
 
Clàusula 62.- Llibre de Subcontractació. 
 
1. Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador 
autònom de part de l’obra que tingui contractada, haurà d’obtenir un Llibre de Sucontractació habilitat que 
s’ajusti a l’annex III del RD 1109/2007. 
 
2. El Llibre de Subcontractació serà habilitat mitjançant la diligència oportuna per part de l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. 
 
Especialment hi han de constar les dades identificatives de l’obra. Els fulls destinats a les anotacions 
necessàries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar segellats per l’empresa constructora titular 
del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’una manera autocopiadora. 
 
3. El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació a l’obra fins la complerta finalització de la 
mateixa, designant una persona per a la seva conservació i cumplimentació durant els treballs (normalment 
serà el cap d’obra). El nom i dades d’aquesta persona es comunicaran al Departament/Àrea promotor/a de 
l’Entitat. 
 
 Així mateix, l’haurà de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació 
en l’obra. 

 
4. En cada subcontractació, el contractista haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador 
de seguretat i salut, amb l’objecte de què aquest disposi de la informació. 
 
Clàusula 63.- Resolució d’incidències tècniques. 
 
D'existir discrepàncies de caràcter tècnic entre la Direcció d’obra i el contractista, en ordre a la interpretació del 
projecte i la seva realització, seran resoltes per la Corporació amb caràcter immediatament executiu, en ús de la 
prerrogativa d'interpretació dels contractes que la legislació vigent li confereix. 
 
CAPÍTOL 3. DRETS I OBLIGACIONS DELS CONTRACTANTS. 

 
Clàusula 64.- Règim d’execució del contracte. 
 
El contracte s’executarà de conformitat amb els termes definits a les seves clàusules, a les pròpies del 
present Plec de Clàusules Generals, a les Clàusules Particulars i a les Prescripcions Tècniques, i d’acord 
amb les instruccions que la Corporació doni al contractista per a la interpretació d’unes i altres.    
 
Clàusula 65.- Coneixement per part del contractista del règim 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. 
 
Clàusula 66.- Legalització de les instal.lacions. 
 
El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal.lacions davant dels serveis territorials 
d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de 
les instal.lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 
ementades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats, etc.) són a càrrec del contractista i 
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots els permisos i llicències necessaris per a 
l’execució de les obres seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a 
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expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals, i 
tributs locals. 
 
Les Clàusules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aquesta obligació.  Als efectes 
del compliment del termini d’execució, no es computaran els endarreriments no imputables al contractista 
en la tramitació de la legalització. 
 
Clàusula 67.- Assaigs i anàlisis de materials i d'unitats d'obra.   
 
1. Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcció de l’obra, raó per la qual 
els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, si la Direcció ho 
considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a 
informar a la Direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb l’anticipació 
necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs 
pertinents. 
 
2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos a les Prescripcions Tècniques, la Direcció de l'obra pot 
ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i que s’emetin els informes específics 
que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista, fins el límit que 
estableixin en cada cas les Clàusules Particulars o, en defecte seu, fins a l'u i mig per cent (1,5%) de l'import del 
tipus de licitació. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l'esmentat límit, seran a càrrec de la 
Corporació els que donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els 
respectius plecs.    
 
Clàusula 68.- Transport i aplec dels materials de l’obra. 
 
Els materials per a l’execució de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista d’acord amb 
les especificacions, normes, reglamentacions tècniques o instruccions que siguin aplicables a cadascun d’ells, 
o, en tot cas, segons la pràctica de la bona construcció. 
 
Clàusula 69.- Instal.lacions auxiliars i provisionals. 
 
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per oficines, 
magatzems, coberts i instal.lacions que siguin necessàries per a la seva execució. 
 
2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i 
utilització són per compte i a càrrec del contractista. 
 
3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la llicència 
municipal respecte a la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de 
lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la 
normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Clàusula 70.- Senyalització de les obres. 
 
1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la senyalització 
necessària en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran a aquest efecte els 
corresponents senyals vigents establerts pels òrgans autonòmics, estatals o pels organismes internacionals que 
en siguin competents. 
 
2. Addicionalment, la Corporació, si ho estima convenient, podrà exigir al contractista que instal·li al seu 
càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el que s’especifiqui a les Clàusules Particulars. 
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Clàusula 71.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista. 
 
1.  El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva 
de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.   
 
2.  El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o 
física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matèries, substàncies, 
productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte. 
 
 Les instal.lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal·ladors autoritzats, que, 
amb aquesta finalitat, caldrà que acreditin estar en possessió dels corresponents títols o habilitacions.  Les 
escomeses provisionals i els tancaments de l'obra seran a càrrec del contractista. 
 
             El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials de 
construcció i llurs complementaris d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus 
produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la 
Corporació.      
 
3.     L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat per part del personal tècnic designat per ell restarà subjecte al règim de responsabilitats empresarials 
establert a la normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social.   
 
4.  Sens perjudici d'això, la Corporació podrà requerir el contractista per tal que acrediti documentalment el 
compliment de les referides obligacions. 
 
5.    La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o funcionarial entre el 
personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporació. 
 
Clàusula 72.- Confidencialitat de la informació. 
 
1. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a 
l’execució del contracte i a la qual se l’hagués conferit aquest caràcter a les Clàusules Particulars o en el propi 
contracte o, àdhuc en cas d’imprevisió, quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 
Aquesta obligació tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de 
referència, llevat que les Clàusules Particulars o el contracte n’estableixin un termini superior.  
 
2. Fins a l’exhauriment del termini esmentat, el contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a 
tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense 
autorització escrita de la Corporació. En tot cas el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es 
derivin de l'incompliment d'aquesta obligació.  
 
 Transcorreguts trenta dies naturals des de la sol·licitud de l'expressada autorització sense que 
hagués recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició. 
 
Clàusula 73.- Condicions especials d’execució del contracte.  
 
1.  L’òrgan de contractació podrà establir condicions especials d’execució del contracte, sempre que 
siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en l’anunci de licitació i en les Clàusules Particulars, 
que podran referir-se, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.  
 
2. Les Clàusules Particulars podran establir penalitats per al cas d’incompliment de les condicions 
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especials d’execució. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la 
seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte. 
 
3.  Serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les condicions especials d’execució quan 
les Clàusules Particulars els hagin atribuït el caràcter d’obligacions essencials. En cas contrari, 
l’incompliment es podrà considerar infracció greu constitutiva de prohibició de contractar amb el sector 
públic sempre que així s’hagi definit a les Clàusules Particulars i concorri dol, culpa o negligència de 
l’empresari, en els termes previstos a la LCSP i normativa de desplegament. 
 
Clàusula 74.- Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses. 
 
1. El contractista haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els serveis públics o privats danyats com a 
conseqüència de l’execució de les obres, i indemnitzarà les entitats, persones o propietats que resultin 
perjudicades per aquesta circumstància. 
 
2. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el pressupost del projecte 
li seran abonades als preus unitaris que figurin  en aquest,  i, si no hi hagués preus unitaris de possible 
aplicació, es fixaran en la forma prevista per a les modificacions del contracte. 
 
Clàusula 75.- Objectes trobats i materials procedents de les obres. 
 
El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres 
en les excavacions i demolicions practicades, i haurà de donar immediatament compte de les troballes a la 
Direcció de l'obra, col·locar-les sota la seva custòdia i respondre en l’endemig per les substraccions o 
desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal depenent d’ell o qualsevol tercer.    
 
Clàusula 76.- Principi de risc i ventura. 
 
1. L’execució del contracte es realitzarà a risc d’una major onerositat i ventura d’un major benefici del 
contractista, llevat dels supòsits de força major en els termes establerts a l’apartat següent.    
 
2. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per la Corporació pels danys i perjudicis que se li haguessin 
produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta 
en els supòsits que resultin de la normativa general i, en la mesura en què aquesta es remet a l’analogia, en 
aquells fets independents del cercle propi de l’activitat del contractista que no s’haguessin pogut preveure o 
que, tot i essent previsibles o previstos, fossin inevitables.  El seu exercici resta sotmès a les determinacions 
següents: 
 

a) L’expedient s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a la Direcció de l’obra en 
un termini de 20 dies a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per aquesta amb 
audiència del contractista i informe de la Secretaria, i es resoldrà per l’òrgan competent.     
 

b) Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del contractista davant 
el fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest sentit, haurà d’acreditar en 
l’expedient que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de 
prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir 
danys pels esdeveniments causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte 
l'adopció d’aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoració els danys 
que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediates després 
d'esdevenir el fet causa dels danys.    
 

c) Si, presentada sol·licitud d'indemnització per causa de força major, transcorreguessin tres 
mesos sense haver recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició.    
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Clàusula 77.- Indemnització de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis. 
 
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 de la Corporació o dels 
vicis del projecte elaborat per aquesta.  En el cas d’aquestes excepcions s’estarà als termes establerts a la 
normativa general bàsica sobre la contractació administrativa i el sistema de responsabilitat patrimonial de 
les Administracions Públiques. 
 
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.    
 
Clàusula 78.- Indemnització de danys i perjudicis a la Corporació. 
 
1. Serà per compte del contractista l’obligació d’indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o indirectes 
que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent d’ella per iguals causes 
i amb idèntiques excepcions que les previstes al primer apartat de la clàusula anterior. 
 
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 a la 
Corporació 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. 
 
CAPÍTOL 4.   MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
Clàusula 79.- Modificació del contracte. 
 
1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació sols podrà introduir modificacions en ell 
per raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat a 
l’expedient. Aquestes modificacions, que sols podran produir-se en els termes de l’article 202.1 de la LCSP, no 
podran afectar a les condicions essencials del contracte.   
 
La possibilitat de la modificació i les condicions en què podrà produir-se d’acord amb les previsions anteriors 
hauran de ser previstes a les Clàusules Particulars i al contracte. 
 
2. El contractista serà responsable per la introducció de qualsevulla modificació que es produeixi en el 
contracte sense la deguda autorització, i, si escau, aprovació de la Corporació. 
 
3. La modificació del contracte seguirà el procediment establert a la normativa general i s’haurà de 
formalitzar en els termes de l’article 140.1 de la LCSP, havent-hi de constar la novació modificativa del 
contracte, i, en allò que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execució i de l’import de la 
garantia definitiva del contracte.      
 
Clàusula 80.- Modificacions obligatòries per al contractista. 
 
1. Seran obligatòries per al contractista les modificacions en els elements que integren el contracte d’obres 
que produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o substitució d’una classe de fàbrica per una 
altra, quan aquesta sigui una de les compreses en el contracte, i sempre que el pressupost líquid addicional 
que resulti de les modificacions no suposi una alteració del preu del contracte en quantia superior, en més o en 
menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclòs, ni representin una alteració substancial del projecte 
inicial.     



 
119 

 
En cas de supressió o reducció d’obres el contractista no tindrà dret a reclamar cap rescabalament. 
 
2. Sols podran introduir-se variacions obligatòries per al contractista sense prèvia aprovació quan 
consisteixin en l’alteració del número d’unitats d’obra realment executades sobre les previstes en els 
amidaments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu 
primitiu del contracte, IVA exclòs.  Aquestes variacions es recolliran en la forma prevista a la Clàusula 93. 
 
Clàusula 81.- Modificacions potestatives per al contractista. 
 
1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introducció d’unitats d’obra o 
classes de fàbrica no compreses en el projecte o quines característiques siguin substancialment diferents de les 
que s’hi inclouen. 
 
2. Als efectes de l’apartat anterior, d’acord amb l’article 221.1 de la LCSP es considerarà alteració 
substancial, entre d’altres, la modificació dels fins i característiques bàsiques del projecte inicial, així com la 
substitució d’unitats que afectin, al menys, el 30% del preu primitiu del contracte, IVA exclòs.  En tot altre cas, la 
Corporació resoldrà amb caràcter executiu qualsevol dubte o discrepància que pogués sorgir en relació amb la 
substancialitat de la diferència entre les unitats d’obra del projecte inicial i les de la proposta de modificació, en 
atenció a criteris tècnics i econòmics. 
 
3. Els preus d’aplicació a les unitats d’obra noves o substancialment diferents seran aprovats per l’òrgan 
competent a proposta de la Direcció de l’obra i tenint en compte les observacions que hi formuli el contractista 
en tràmit d’audiència per un termini mínim de tres dies hàbils, havent-se de basar una i altres, en tot allò que hi 
resulti d’aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats en el 
contracte.    
 
4. La causa legal de resolució que concorre en les modificacions del contracte, encara que fossin 
successives, que impliquin, aïlladament o conjunta, una variació superior, en més o en menys, al 20% del preu 
primitiu del contracte, IVA exclòs, o comporti una alteració substancial del projecte inicial, és potestativa per part 
del contractista i de la Corporació.  En aquest sentit, es presumirà la conformitat per ambdues parts a aquesta 
modificació si cap d’elles no s’hi oposa expressament reclamant el seu dret a la rescissió.   
 
Clàusula 82.- Altres obres complementàries a les del projecte principal. 
 
1. En els termes de l’article 155.b) de la LCSP, podran adjudicar-se per procediment negociat al 
contractista de l’obra principal o al concessionari de l’obra pública, d’acord amb els preus que regeixin per al 
contracte primitiu o que es fixin contradictòriament si escau, les obres complementàries que no fossin previstes 
en el projecte ni en el contracte però que, per una causa imprevista, passin a ser necessàries per executar 
l’obra tal com era descrita en aquells sense modificar-la, sempre que l’import acumulat de les obres 
complementàries no superi el 50% del preu primitiu del contracte. 
 
2. Les obres accessòries o complementàries no incloses en el projecte inicial ni necessàries, sinó 
simplement convenients, per a l’adequació de l’obra principal a la seva finalitat, però que la Corporació estimi 
procedent executar, hauran de ser objecte de contractació independent de la que regeix aquella.    
 
Clàusula 83.- Expedient de projecte modificat de l’inicial. 
 
1. Quan la Direcció de l’obra consideri necessària una modificació del projecte sol·licitarà autorització a 
l’òrgan competent per tal d’iniciar l’expedient corresponent, quina tramitació tindrà caràcter d’urgència i 
comprendrà les actuacions següents: 
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a) proposta de modificació de la Direcció de l’obra, que comprendrà els documents que la justifiquin 
(memòria), descriguin (plànols i plec de prescripcions tècniques particulars) i valorin (pressupost), i 
la seva aprovació tècnica mitjançant informe del Departament/Àrea promotor/a;  

 
b) audiència del contractista, per un termini mínim de tres dies hàbils; 

 
c) informes preceptius:  

 
c.1) informes de la Secretaria i de la Intervenció de la Corporació;  
 
c.2) informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, en cas que l’import de les 
modificacions proposades, aïllada o conjuntament, sigui superior al 20% del preu primitiu del 
contracte i aquest fos igual o superior al 20% dels recursos ordinaris de la Corporació, llevat 
que l’import resultant sigui superior a 6.000.000’- EUR, en quin cas s’aplicarà aquest límit;    
 
c.3) els altres que determinin les lleis. 

 
d) aprovació de l’expedient per l’òrgan competent, així com del pressupost addicional líquid; 

 
e) si escau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovació. 

 
2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussió sobre el termini 
d’execució del contracte serà condició necessària per tal de poder començar els treballs corresponents a les 
unitats noves.    
 
3. Si la necessitat d’introduir modificacions en el projecte es dedueix com a conseqüència de la 
comprovació del replanteig, la Direcció de l’obra ho farà constar en l’acta que reflecteix aquesta, suspendrà la 
iniciació de les obres i elaborarà una estimació raonada de l’import de les modificacions esmentades, que 
sotmetrà a l’òrgan competent en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent al de la signatura de 
l’acta. Si aquest decideix iniciar la modificació del projecte, es tramitarà d’acord a les previsions de l’apartat 
anterior, i s’acordarà la suspensió temporal, total o parcial de l’obra, i, en aquest darrer cas, la iniciació dels 
treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte.    
 
4. Es tramitarà també com a modificació del contracte, tot seguint les previsions dels apartats anteriors, el 
canvi de l’origen o procedència dels materials naturals previstos a la memòria o, si escau, a les Prescripcions 
Tècniques.    
 
5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clàusula 52 d’aquest Plec haurà de ser modificat en tota la 
mesura que ho necessiti la modificació del projecte. 
 
Clàusula 84.- Expedient de modificació amb concurrència de suspensió temporal d’obres. 
 
1. Quan la tramitació del modificat exigeixi la suspensió temporal, total o parcial, de l’execució de les obres 
i això pugui ocasionar greus perjudicis per a l’interès públic, l’òrgan competent podrà acordar que aquelles 
continuïn provisionalment sempre que l’import màxim previst no superi el 20% del preu primitiu del contracte i 
existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament, i s’executaran amb preferència, segons la proposta 
tècnica de la Direcció de l’obra, aquelles parts de les unitats d’obra previstes en el contracte que no hagin de 
quedar posteriorment i definitiva ocultes.    
 
2. L’expedient de suspensió parcial i provisional seguirà la tramitació i terminis previstos a l’article 217.4, 
paràgrafs 2 a 4, de la LCSP, i la Corporació indemnitzarà el contractista els danys i perjudicis efectivament 
soferts per aquest.    
 
Clàusula 85.- Formalització de la modificació. 
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La modificació del contracte a conseqüència de l’expedient de projecte modificat de l’inicial s’haurà de 
formalitzar en document administratiu, en el qual haurà de constar una remissió al projecte modificat com a 
continent de la novació modificativa de l’objecte del contracte, i, en allò que escaigui, el reajustament del preu, 
dels terminis d’execució i de l’import de la garantia definitiva del contracte.  Si de la modificació en resulta un 
reajustament del preu, la novació actua exclusivament sobre l’import del preu primitiu, però no pas sobre les 
condicions o formes de pagament pactades inicialment en el contracte. 

 
CAPÍTOL 5.  ALTRES INCIDÈNCIES EN L’EXECUCIÓ. 

 
Clàusula 86.-   Revisió i adequació de preus. 

 
1. La revisió de preus en els contractes de la Corporació tindrà lloc d’acord amb els termes establerts 
als articles 77 a 82 de la LCSP llevat que la seva improcedència s’hagués previst expressament en les 
Clàusules Particulars o pactat en el contracte, quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import 
i hagués transcorregut un any des de la seva adjudicació. 
 
2.  Per a l’aplicació del sistema, els índexs i les fórmules de revisió de preus es seguiran les previsions 
dels articles 78 i 79 de la LCSP. 
 
3. Quan l’objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clàusules Particulars o el contracte 
podran incloure clàusules de variació de preus en funció del compliment de determinats objectius de 
terminis o de rendiment, així com penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals, havent de 
determinar amb precisió els supòsits en què es produiran aquestes variacions i les regles per a la seva 
determinació. 
 
Clàusula 87.-  Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execució. 
 
1. El contracte o les Clàusules Particulars podran preveure una o vàries pròrrogues sempre que les 
seves característiques romanguin inalterables durant el període de durada d’aquelles i que la concurrència 
per a la seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte la durada màxima del contracte, incloent els 
períodes de pròrroga.  
 
 La pròrroga del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, 
llevat que el contracte o les Clàusules Particulars prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui 
produir-se pel consentiment tàcit de les parts. 
 
2. El termini d'execució del contracte sols serà prorrogat per aquelles causes justificades no imputables 
al contractista que, a judici de la Corporació,  impedeixin complir el seu objecte dins del termini previst. 
 
3. Seran causa de força major, que podran incidir en el termini d'execució del contracte, les que amb 
tal caràcter resultin de la legislació vigent. 
 
4. L’òrgan competent, en cada cas a instància del contractista i amb l'informe previ del 
Departament/Àrea promotor/a de la contractació, determinarà l’abast de la pròrroga que es concedeixi en el 
termini d'execució del contracte, en els termes previstos a la normativa general.      
 

  Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol·licitat la pròrroga del termini d’execució 
sense haver recaigut resolució expressa, s’entendrà estimada la petició. 
 
Clàusula 88.- Règim de penalitzacions per incompliment.  
 
1. Les Clàusules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als supòsits següents: 
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a) de compliment defectuós de la seva prestació o d’incompliment dels compromisos o de les condicions 
especials d’execució del contracte que s’haguessin establert.  
 
b) d’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides al contracte. 

 
c) de demora del contractista en l’obligació de complir el contracte dins del termini total o dels parcials 
fixats per a la seva realització o execució successiva, respectivament. 

 
2. Les penalitats per al compliment defectuós de la prestació o l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment i el seu import no podrà 
depassar el 10% del pressupost del contracte.      
 
3. Quan el contractista hagués incomplert l’execució parcial de les prestacions definides al contracte, la 
Corporació podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats que 
s’haguessin establert a l’efecte en les Clàusules Particulars. 
 
4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total per 
causes imputables a ell, la Corporació podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la 
imposició de penalitats diàries en proporció de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu del contracte.   Les 
Clàusules Particulars podran preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la seva 
necessitat en l’expedient per a la correcta execució del contracte ateses les especials característiques 
d’aquest. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte l’òrgan de 
contractació estarà facultat per resoldre aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició 
de noves penalitats. 
 
5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials per 
causes imputables a ell, l’òrgan de contractació estarà també facultat per resoldre aquest o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats si així s’hagués previst a les Clàusules 
Particulars o bé quan la demora en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la 
impossibilitat de compliment del termini total. 
 
6. En el contracte de concessió d’obra pública s’aplicaran les sancions que necessàriament hauran de 
preveure’s en les Clàusules Particulars.  En el cas que no s’haguessin previst, s’entendran d’aplicació les 
previsions dels cinc apartats anteriors.  

 
CAPÍTOL 6. CERTIFICACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Clàusula 89.-  Amidaments. 
 
1. La Direcció de l’obra realitzarà mensualment l’amidament de les unitats d’obra executades durant 
el període de temps anterior, en la forma i condicions que estableixin les Prescripcions Tècniques. 
 
2. El contractista podrà presenciar la realització d’aquests amidaments. 
 
3. Per a les obres o parts d’obra quines dimensions i caractarístiques hagin de restar definitivament 
ocultes, el contractista està obligat a avisar a la Direcció amb antelació suficient, a fi de què aquesta pugui 
realitzar els amidaments i presa de dades corresponents, aixecant els plànols que els defineixin.  El 
contractista en subscriurà la conformitat. 
 
4. En cas de manca d’avís anticipat als efectes de l’apartat anterior, quina existència correspon 
provar al contractista, aquest restarà obligat a acceptar les decisions de la Corporació sobre el particular. 
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Clàusula 90.- Relacions valorades. 
 
1. La Direcció de l’obra redactarà mensualment la relació valorada a l’origen que correspongui, 
prenent com a base els amidaments de les unitats d’obra executades i els preus contractats. 
 
2. No podrà ometre’s la redacció de la relació valorada mensual pel fet que, en algun mes, l’obra 
realitzada hagi estat de petit volum o àdhuc nul.la, llevat que la Corporació hagués acordat la suspensió de 
l’obra. 
 
3. L’obra executada es valorarà als preus d’execució material que figurin en el quadre de preus 
unitaris del projecte per a cada unitat d’obra i als preus de les noves unitats d’obra no previstes al contracte 
que hagin estat degudament autoritzats, i tenint en compte el que preveguin les Clàusules Particulars 
respecte a abonaments d’obres defectuoses, materials aplegats, partides alçades i acomptes per 
l’equipament posat en obra. 
 
4. Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada al paràgraf anterior, se li augmentaran 
els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitació i la xifra que resulti d’aquesta operació 
es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació per tal d’obtenir la relació valorada que s’aplicarà a la certificació 
d’obra corresponent al període de pagament d’acord amb les Clàusules Particulars. 
 
Clàusula 91.- Audiència del contractista. 
 

Simultàniament a la tramitació de la relació valorada la Direcció de l’obra n’enviarà un exemplar al 
contractista a efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest podrà formular les al·legacions que 
estimi oportunes en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la recepció d’aquest document. 
 

Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al·legacions es considerarà 
atorgada la conformitat a la relació valorada. En cas contrari, i d’acceptar-se en tot o part les al·legacions 
del contractista, aquestes es tindran en compte a l’hora de redactar la pròxima relació valorada, o, si escau, 
a la certificació final o a la liquidació del contracte. 
 
Clàusula 92.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.  
 
1. Dins dels deu dies següents del termini al que correspon la relació valorada mensual, salvant que les 
Clàusules Particulars estableixin una altra freqüència en l’expedició en funció de la natura i característiques de 
l’obra a executar, la Direcció de l'obra expedirà la certificació als efectes de pagament i, en la mateixa data 
d'expedició, lliurarà una còpia de la certificació i de la relació valorada, amb justificant de recepció, al 
contractista, el qual haurà d’expedir i registrar d’immediat la factura corresponent. 
 
 
2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte d’acomptes, 
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final i sense suposar de cap manera 
aprovació i recepció de les obres que corresponguin.    
 
Clàusula 93.- Variacions sobre les unitats d’obres executades. 
 
Les variacions introduïdes sobre les unitats d’obres executades i que no requereixin aprovació segons 
l’establert a la Clàusula 80, en relació amb les modificacions obligatòries per al contractista, s’aniran 
incorporant a les relacions valorades mensuals sempre que això sigui possible i hauran de ser recollides i 
abonades a les certificacions mensuals. 
 
Clàusula 94.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus. 
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1. Les certificacions de revisió de preus es tramitaran com qualsevol certificació ordinària, imputant-se a 
l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificació anticipada si l'esmentada anualitat està exhaurida.  Es 
realitzaran  simultàniament amb la que correspongui a l'obra executada en l'esmentat període i s'entendran 
amb base als últims índexs vigents que s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a què es refereix la 
certificació d'obra no ho han estat. 
 
2. Dins dels seixanta dies següents a la data d'expedició de la certificació el seu import serà abonat al 
contractista.  
 
Clàusula 95.- Acomptes per operacions preparatòries. 
 
El contractista podrà percebre acomptes per a les operacions preparatòries realitzades, com ara aplec de 
materials i instal.lacions o equips de maquinària pesant adscrits a l’obra, amb l’objectiu d’afavorir el 
finançament inicial d’aquesta, sempre i quan s’hagi previst a les Clàusules Particulars i prèvia constitució, 
en tot cas, per part d’aquell, de la garantia dels esmentats pagaments mitjançant la prestació d’un aval 
específic pel seu import.  
 
Clàusula 96.- Abonament de partides alçades. 
 
Les partides alçades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions tècniques i a les 
Clàusules Particulars i, en defecte de previsió en aquests, en la forma establerta en el tractament normatiu de 
les partides alçades a justificar i de les partides alçades d’abonament íntegre.    
 
Clàusula 97.- Anualitats d’execució programada i abonaments. 
 
1. Les anualitats d'inversió previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a la seva 
execució en el Programa de treball. 
 
2. El contractista podrà desenvolupar els treballs amb una  major celeritat que la que figura al contracte, no 
tenint dret, però, a percebre en cada any, qualsevol que fos l'import del que s'executi, una quantitat major que 
l'assignada en l'anualitat corresponent, llevat que això hagués estat sol·licitat pel contractista i autoritzat per la 
Corporació i amb independència de l'obligació de la Direcció de l'obra de realitzar la corresponent certificació 
d'obra executada encara que aquesta sigui amb càrrec a l'anualitat següent. 
 
3. Quan l'acceleració dels treballs vingui exigida per raons d'interès públic, la Corporació ho comunicarà al 
contractista i es redactarà, si existís acord, un nou programa de treball, adaptant-lo a les noves circumstàncies 
amb la fixació, si escau, del nou termini total del contracte. En els supòsits de modificació de termini, la 
Corporació procedirà de conformitat amb el contractista al reajustament d'anualitats corresponents. 
 
Clàusula 98.- Transmissió dels drets de cobrament 
 
1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporació podran cedir-los conforme a 
dret. 
 
2. Perquè aquesta cessió tingui plena eficàcia enfront la Corporació serà requisit imprescindible que l’acord 
de cessió es notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista. 
 
3. Una vegada la Corporació tingui coneixement de la transmissió d’aquest dret, el manament de 
pagament haurà de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el nom del cedent. 
 
4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la Corporació 
mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessió. 
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5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions contingudes en la 
normativa que pogués dictar la Corporació en relació amb les cessions de crèdit. 
 
CAPÍTOL 7. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
Secció 1ª.  Extinció per compliment. 
 
Clàusula 99.- Recepció de l’obra. 
 
1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedirà, com a regla general, dins 
del mes següent a l'acte formal i positiu de recepció o de la conformitat, del qual s’estendrà l’acta corresponent 
per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic titular de la Direcció de l'obra, el responsable del contracte o 
el facultatiu representant de la Corporació, i el contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportú. Un 
exemplar serà retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà inclòs a l’expedient. 
 
 Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligació d’assistir a la 
recepció de l’obra, el representant de la Corporació li remetrà un exemplar de l’acta per tal que formuli les 
al·legacions que consideri convenients en el termini de deu dies, sobre les que resoldrà l’òrgan competent.    
 
2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar el sentit negatiu a l’acta de 
recepció i la Direcció assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un 
termini per reparar aquells. Si el contractista no hagués efectuat la reparació a l’acabament d’aquest termini 
podrà concedir-se-li un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte. 
 
3. A l’acta de recepció s’ha de fixar la data per a la realització de l’amidament, acte al qual serà obligatòria 
l’assistència del contractista. 
 
4. D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran rebre les 
mateixes per la Corporació, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que hauran d'ésser corregits 
pel contractista durant el termini que se li assenyali. 
 
5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin susceptibles de ser 
executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons l’establert a les Clàusules particulars, en 
quin cas haurà d’expedir-se la corresponent certificació a compte.    
 
Clàusula 100.- Termini de garantia. 
 
1. El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir de la data en que sigui formalitzada, en 
sentit positiu, la recepció de les obres i instal·lacions o, si escau, la conformitat, es fixarà a les Clàusules 
Particulars de cada contractació, i no podrà ser inferior a un any, llevat de casos especials. 
 
2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes començarà a comptar-se 
des de la data de la respectiva recepció. 
 
3. Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres 
d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i a les instruccions que li doni la Direcció de l’obra.  Si 
no atengués aquesta obligació i donés lloc a risc o perill per a l’obra, la Corporació executarà directament i a 
càrrec d’aquell els treballs necessaris per tal d’evitar el dany.    
 
Clàusula 101.- Certificació final. 
 
En el termini de tres mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció l’òrgan competent haurà d’aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del 
contracte.  
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Clàusula 102.- Liquidació del contracte. 
 
En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció de l’obra, d’ofici o a 
instància del contractista, informarà sobre l’estat de les obres. Si fós favorable o, en cas contrari, un cop reparat 
allò construït, es procedirà en el termini d’un mes, a acordar i notificar la liquidació de les obligacions pendents 
en els termes establerts a la normativa general. 
 
Clàusula 103.- Devolució o cancel·lació de la garantia 
 
Efectuada la liquidació, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits legals, l'òrgan 
competent de la Corporació adoptarà resolució ordenant la devolució o cancel·lació de la garantia i la notificarà 
a l’interessat, tot això dins el termini de dos mesos des de l’acabament del termini de la garantia.  
 

Secció 2ª.  Extinció per resolució 
 
Clàusula 104.- Resolució: causes i efectes generals. 
 
1. De conformitat amb l’article 206 de la LCSP, i amb els efectes que per a cada supòsit s’hi determinen, 
són causes generals de resolució del contracte les següents: 
 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista, sens perjudici del què disposa l’article 202.4 per als casos 
de fusió d’empreses. 

 
b) La declaració de concurs o la d’insolvència en qualsevol procediment.  
 
c) El mutu acord entre la Corporació i el contractista. 
 
d) La no formalització del contracte en el termini establert.  
 
e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment del termini 

de quinze dies hàbils per iniciar l’execució des de la notificació de l’adjudicació definitiva en els 
expedients de tramitació urgent. 

 
f) La manca de pagament per part de la Corporació en el termini de vuit mesos o bé l’inferior que 

la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicació de l’establert a l’article 200.8 de 
la LCSP. 

 
g) L’incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a tals al 

propi plec general, als particulars o al contracte. 
 
h) Totes les altres que s’estableixin expressament al propi plec general, als particulars o al 
contracte. 

 
2. L’aplicació i els efectes de les causes generals de resolució es regeixen per l’establert als articles 
207 i 208 de la LCSP. 

 
Clàusula 105.- Resolució: causes i efectes específics. 

 
1. Les causes específiques de resolució dels contractes d’obres, segons la normativa general de 
contractació, són:  
 

e) La demora en la comprovació del replanteig. 
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f) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis mesos per part de la 

Corporació. 
 
g) El desistiment o la suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos acordat per la 

Corporació.  
 

h) Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per la Corporació 
que afectin al pressupost de l’obra, al menys, en un 20%. 

 
i) Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aïlladament 

o conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o en menys, al 20% del 
preu primitiu,  amb exclusió de l’IVA, o bé representin una alteració substancial del projecte 
inicial. 

 
2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents: 

 
d) La resolució del contracte donarà lloc en tot cas a la comprovació, mesurament i liquidació 

de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general. 

 
e) En el supòsit de demora en la comprovació del replanteig, el contractista sols tindrà dret a 

una indemnització equivalent al 2% del preu de l’adjudicació. 
 

f) En el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a sis mesos per 
causa imputable a la Corporació, el contractista tindrà dret a percebre, per tots els 
conceptes, una indemnització del 3% del preu d’adjudicació. 

 
g) En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució de les obres iniciades per termini 

superior a vuit mesos per part de la Corporació, el contractista tindrà dret al 6% del preu 
de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial, entenent-se per 
obres deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les reflexades en el 
contracte primitiu i les seves modificacions i les que s’haguessin executat fins a la data de 
notificació de la suspensió.      

 
h) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la pròpia 

Corporació, amb caràcter d’urgència, per motius de seguretat o per tal d’evitar la ruïna 
d’allò que s’hagués construït, l’òrgan de contractació, un cop hagi notificat al contractista 
la liquidació de les executades, podrà acordar la seva continuació, sens perjudici de què 
el contractista pugui impugnar la valoració efectuada davant del propi òrgan de 
contractació, el qual resoldrà el que procedeixi dins el termini de quinze dies. 

 
TÍTOL III. 

 
DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA 

 
Clàusula 106.- Actuacions preparatòries del contracte. 
 
1. L’expedient de contractació anirà precedit per l’acord, per part de l’òrgan de contractació, de la 
realització d’un estudi de viabilitat de la concessió, que haurà de contenir, com a mínim, les dades i elements 
analítics requerits a l’article 112.2 de la LCSP i es sotmetrà al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes. 
 
S’admetrà també la iniciativa privada en la presentació d’estudis de viabilitat d’eventuals concessions, en els 
termes i amb els efectes establerts a l’article 112.5 de la LCSP.  En cas de considerar-se suficient per la 
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naturalesa i la finalitat de l’obra o la inversió requerida, la Corporació optarà per substituir l’esmentat estudi de 
viabilitat per un estudi de viabilitat econòmica i financera, en quin cas s’elaborarà també el corresponent 
avantprojecte o projecte amb caràcter previ a la licitació. 
 
2. Aprovat l’estudi de viabilitat, la Corporació, en funció de la complexitat de l’obra i el grau de definició de 
les seves caracterísitiques, podrà acordar  la redacció de l’avantprojecte de construcció i explotació 
corresponent, en el qual podrà incloure zones complementàries d’explotació comercial, i haurà de contenir, com 
a mínim, la documentació requerida a l’article 113.2 de la LCSP i sotmetre’s al tràmit d’informació pública d’un 
mes, prorrogable per igual període d’acord amb la tramitació establerta als apartats 3 i 4 del mateix precepte. 
 
3. Es procedirà a la redacció, supervisió, aprovació i replanteig del projecte corresponent en cas que les 
obres siguin definides en totes llurs característiques per la Corporació, d’acord amb el règim general i efectes 
que regula aquell. 
 
4. Les Clàusules Particulars hauran de referir-se, al menys, als aspectes detallats a l’article 115.1 de la 
LCSP i podran incloure la possibilitat d’un termini especial de sol·licitud d’aclariments per part dels licitadors en 
funció de la complexitat de l’actuació endegada.  
 
5. Quan les Clàusules Particulars ho autoritzin, i en els termes en què aquests ho estableixin, els licitadors 
a la concessió podran introduir en el contingut de llurs proposicions les variants o millores que considerin 
convenients en relació amb l’avantprojecte.  
 
Clàusula 107.- Construcció de les obres objecte de la concessió. 
 
1. Les obres podran ser executades amb l’ajut de la Corporació, que podrà consistir en l’execució pel seu 
compte d’una part d’aquelles o bé en el seu finançament parcial, en els termes de l’article 223.2 de la LCSP. 
 
2. En cas de subcontractació a tercers de les obres assumides en el contracte pel concessionari, aquest 
n’ha de mantenir el control de l’execució d’acord amb el pla que hagi elaborat i resulti aprovat per la Corporació, 
i serà responsable davant d’aquesta de les conseqüències de tot ordre derivades de l’execució o resolució dels 
contractes celebrats amb tercers, ensems que responsable únic enfront d’aquests de les mateixes 
conseqüències. 
 
3. Les obres s’executaran a risc i ventura del concessionari llevat de la part que fos eventualment 
construïda per la pròpia Corporació, d’acord amb el règim establert a l’article 225 de la LSCP per al cas 
d’endarreriments o majors costos deguts a la concurrència de força major. 
 
4. Les Clàusules Particulars determinaran els extrems de l’aixecament i contingut de l’acta de comprovació 
de les obres a la finalització d’aquestes, a la qual s’acompanyarà un document de valoració de l’obra pública 
executada i, si escau, una declaració en relació amb el compliment de les condicions d’impacte ambiental 
imposades.  L’aprovació de l’acta esmentada comportarà implícita l’autorització per a l’obertura de les obres a 
l’ús públic, d’acord amb els termes de l’article 227 de la LCSP. 
 
Clàusula 108.- Drets i obligacions del concessionari. 
 
1. El concessionari tindrà, en els termes de l’article 228 de la LCSP, els drets següents: 
 

a) D’explotar l’obra pública i percebre la remuneració econòmica prevista. 
 
b) De manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió. 
 
c) D’utilitzar els béns demanials de la Corporació necesssaris per a l’actuació. 
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d) De recaptar de la Corporació la tramitació dels procediments d’expropiació forçosa, imposició de 
servituds i desnonament administratiu necessaris. 
 
e) De cedir la concessió i hipotecar-la, amb l’autorització prèvia de la Corporació. 
 
f) De titulitzar els seus drets de crèdit. 
 
g) Els altres reconeguts per les Clàusules Particulars o per les lleis. 

 
2. Són obligacions generals del concessionari, en els termes de l’article 229 de la LCSP, les següents: 
 

a) D’executar les obres. 
 
b) D’explotar l’obra pública amb la continuitat i en els termes establerts i assumint-ne el risc econòmic de 
la gestió. 
 
c) D’admetre la utilització de l’obra pública per tot usuari en les condicions establertes. 
 
d) De tenir cura del bon ordre i la qualitat de l’obra pública i el seu ús. 
 
e) D’indemnitzar els danys que s’ocasionin a tercers per causa de l’execució de les obres o la seva 
explotació. 
 
f) De protegir el domini públic vinculat a la concessió. 
 
g) Les altres previstes per les Clàusules Particulars o per les lleis. 

 
Amb caràcter específic, el concessionari assumeix també l’obligació de tenir cura de l’adequada aplicació de les 
normes sobre ús, policia i conservació de l’obra pública en els termes i amb les facultats establerts a l’article 
230 de la LCSP, d’acord amb el qual les Clàusules Particulars podran establir mecanismes per tal de mesurar 
la qualitat del servei ofert pel concessionari i atorgar avantatges o imposar penalitzacions en funció d’aquelles. 
 
3. Les Clàusules Particulars podran implantar, d’acord amb la legislació o el planejament urbanístic 
aplicable, l’establiment de zones o terrenys per a l’execució d’activitats complementàries, comercials o 
industrials, que siguin necessàries o convenients per la seva utilitat als usuaris de les obres, i que siguin 
susceptibles d’aprofitament econòmic diferenciat, en els termes de l’article 231 de la LCSP. 
 
Clàusula 109.- Prerrogatives i drets de la Corporació. 
 
En el marc del règim general de prerrogatives contractuals de la Corporació i d’acord amb l’article 232 de la 
LCSP, aquesta tindrà les prerrogatives i drets següents: 
 

a) D’interpretar el contracte i resoldre els dubtes originats pel seu compliment. 
 
b) De modificar el contracte, d’acord amb el règim específic establert a l’article 233 de la LCSP. 
 
c) De restablir l’equilibri econòmic de la concessió a favor de l’interès públic, en la forma i amb l’extensió 
prevista a l’article 241 de la LCSP. 
 
d) D’acordar la resolució del contracte, en els casos i amb les condicions establertes als articles 245 i 
246 de la LCSP. 
 
e) D’establir, si escau, les tarifes màximes per utilització de l’obra pública. 
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f) De vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari. 
 
g) D’assumir l’explotació de l’obra pública en els supostos de segrest de la concessió, d’acord amb el 
règim de l’article 234 de la LCSP. 
 
h) D’imposar penalitats per incompliment al concessionari, d’acord amb el règim de l’article 235 de la 
LCSP. 
 
i) D’exercir les funcions de policia en l’ús i explotació de l’obra pública, en els termes de la normativa 
sectorial específica. 
 
j) D’imposar amb caràcter temporal les condicions d’utilització necessàries per afrontar situacions 
excepcionals d’interès general. 
 
k) Els altres que li reconeguin les lleis. 

 
Clàusula 110.- Règim econòmic i financer de la concessió. 
 
1. Les Clàusules Particulars podran preveure, en el marc del principi d’assumpció de risc pel concessionari 
i d’acord amb els articles 236 i 237 de la LCSP, les eventuals aportacions que la Corporació realitzi al 
finançament de les obres durant la seva fase d’execució; les esmentades aportacions podran també ésser de 
naturalesa no-dinerària, d’acord amb la valoració que se’n faci a les pròpies Clàusules Particulars. 
 
La construcció de l’obra també podrà ser finançada amb aportacions d’altres Administracions Públiques, en els 
termes del conveni corresponent. 
 
2. Les Clàusules Particulars preveuran les modalitats de la retribució que el concessionari percebrà dels 
usuaris o de la pròpia Corporació per la utilització de l’obra, que,  d’acord amb l’article 238 de la LCSP, podran 
consistir en l’aportació de tarifes a abonar pels usuaris, ingressos procedents de l’explotació de la zona 
comercial eventualment vinculada a la concessió, i/o en la retribució directa per la Corporació. 
 
La Corporació, d’acord amb l’article 239 de la LCSP, també podrà atorgar aportacions al concessionari amb 
l’objecte de garantir la viabilitat econòmica de l’explotació, les quals poden consistir en subvencions, 
anticipaments reïntegrables, prèstecs participatius, subordinats o d’altra naturalesa, o bé en ajuts per a casos 
excepcionals en què s’estimi aconsellable per raons d’interès públic la promoció de la utilització de l’obra 
pública abans mateix de què la seva explotació assoleixi el llindar mínim de rendabilitat. 
 
3. La Corporació restablirà l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que correspongui, en els 
supòsits i mitjançant les mesures específiques previstos i regulades, respectivament, a l’article 241.2 i .3 de la 
LCSP. 
 
Clàusula 111.- Extinció de les concessions. 
 
1. El contracte de concessió d’obra pública es pot extingir per compliment o per resolució. 
 
2. L’extinció per compliment es produeix pel transcurs del termini contractual inicialment establert per les 
Clàusules Particulars o, si escau, el resultant de les pròrrogues aplicables, que no podrà excedir de 40 anys i 
sols es pot prorrogar en els supostos i amb l’abast següents: 
 

a) Degut a retards ocasionats per força major: per un període igual al del retard llevat que el 
concessionari en sol·licités un de menor. 
 
b) En cas de causes de força major o actuacions de la pròpia Corporació que determinin de forma 
directa la ruptura substancial de l’economia de la concessió i sempre que la retribució del concessionari 
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provingués en més d’un 50% del seu total de tarifes abonades pels usuaris: per un període que no 
excedeixi el 15% de l’inicial. 

 
3. Són causes generals de resolució del contracte, de conformitat amb l’article 206 de la LCSP i amb els 
efectes que per a cada supòsit s’hi determinen, les relacionades en la clàusula 105 del present plec. 

 
Clàusula 112.- Resolució: causes i efectes específics. 

 
1. Les causes específiques de resolució dels contractes de concessió d’obra pública, segons l’article 245 
de la LCSP, són:  
 

a) L’execució hipotecària declarada deserta o la impossibilitat d’iniciar el procediment d’execució 
hipotecària per falta d’interessats autoritzats a l’efecte en els casos en que així procedís, 
d’acord amb l’establert en la llei. 

 
b) El segrest de la concessió per un termini superior a l’establert com a màxim sense que el 

contractista hagi garantit l’assumpció completa de les seves obligacions. 
 

c) La demora superior a sis mesos per part de l’òrgan de contractació en el lliurament al 
concessionari de la contraprestació, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar 
contractualment. 

 
d) El rescat de l’explotació de l’obra pública per l’òrgan de contractació.  

 
e) La supressió de l’explotació de l’obra pública per raons d’interès públic. 

 
f) La impossibilitat de l’explotació de l’obra pública com a conseqüència d’acords adoptats per la 

Corporació amb posterioritat al contracte. 
 

g) L’abandonament, la renúncia unilateral, així com l’incompliment pel concessionari de les seves 
obligacions essencials. 

 
2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són, d’acord amb l’article 247 de la 

LCSP, els següents: 
 

a) La resolució del contracte donarà lloc en tot cas a l’abonament per part de la Corporació 
al concessionari de l’import de les inversions realitzades per raó de l’expropiació de 
terrenys, execució d’obres en construcció i adquisició de béns que siguin necessaris per a 
l’explotació de l’obra objecte de la concessió. 

 
b) En el supòsit de demora superior a sis mesos per part de l’òrgan de contractació en el 

lliurament al concessionari de la contraprestació, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es 
va obligar contractualment, el concessionari podrà optar per la resolució del contracte o per 
exigir l’abonament de l’interès legal de les quantitats degudes o els valors econòmics 
convinguts. 

 
c) En els supòsits de rescat, supressió i impossibilitat de l’explotació de l’obra pública per 

causa d’acords administratius posteriors, la Corporació rescabalarà el concessionari pels 
danys i perjudicis irrogats, en una quantia que es determinarà tenint en compte els guanys 
futurs que el concessionari deixarà de percebre tenint en compte els resultats d’explotació 
en l’últim quinquenni quan sigui possible, i a la pèrdua del valor de les obres i 
instal·lacions que no hagin pogut ser lliurades a la Corporació tenint en compte llur grau 
d’amortització. 
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d) En el supòsit de resolució per causa imputable al concessionari, li serà incautada la fiança 
i haurà de rescabalar a la Corporació els danys i perjudicis ocasionats en el que excedeixi 
de l’import de la garantia incautada.      

 
e) La Corporació podrà acordar també, com a conseqüència de la resolució de la concessió, 

la resolució dels contractes atorgats pel concessionari per a l’aprofitament de les zones 
complementàries. A tal efecte, abonarà la indemnització que, si escau, correspongui, la 
qual anirà a càrrec del concessionari quan la resolució de la concessió hagi estat per 
causa imputable a aquest. 

 
Clàusula 113.- Execució d’obres per tercers. 
 
1. La subcontractació de contractes d’obres a tercers per part del concessionari es regirà per les 
determinacions de l’article 249 de la LCSP. 
 
2. L’adjudicació de contractes d’obres pel concessionari que tingui el caràcter de poder adjudicador es 
regirà per les determinacions de l’article 250 de la LCSP. 
 
Clàusula 114.- Altres determinacions específiques. 
 
En tot allò no previst expressament a les clàusules antecedents del present Títol serà d’aplicació el que 
estableix la LCSP. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.- Règim contractual de les entitats públiques empresarials i societats 
mercantils locals. 
 
Les entitats públiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporació  es regiran per llurs 
respectives instruccions de contractació i, en allò no previst en aquelles, per les disposicions d’aquest Plec i en 
els termes de la LCSP. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA.- Derogació normativa. 
 
L’entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolució adoptats a 
l’empara de la legislació derogada per la LCSP. 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.- Entrada en vigor. 
 
El present Plec entrarà en vigor una vegada hagin estat adoptats i publicats en el Butlletí Oficial de la Província 
els acords relatius a la seva aprovació definitiva. 

 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans i del  grup comarcal del Partit Popular 

 
 

7.- Aprovar inicialment l’Ordenança General de Subvencions. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es va promulgar 

amb la finalitat de donar resposta a demandes socials i econòmiques i atendre les peticions 
d’entitats públiques i privades. De conformitat amb el que disposa la disposició final primera i 
segona d’aquesta Llei, solament resulten d’aplicació a Catalunya els articles que es consideren 
com a legislació bàsica. 
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Vist que per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, s’aprova el Reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i té per objecte el desenvolupament de 
la Llei esmentada. L’àmbit d’aplicació ho és respecte a tota disposició dinerària, que complint amb 
els requisits establerts a l’article 2.1 de la Llei general de subvencions, es realitzi per qualsevol 
dels subjectes previstos a l’article 3 de la Llei, a favor de persones públiques o privades, qualsevol 
que sigui la denominació donada a l’acte o negoci jurídic del que se’n derivi aquesta disposició 
dinerària. 

 
Vist que els Departaments de Secretaria i Intervenció han considerat convenient 

elaborar una Ordenança general de subvencions, que juntament amb la resta de normativa 
d’aplicació conformaran el marc aplicable a la futura activitat subvencionadora d’aquest Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat. 

 
Vist que l’Ordenança té per objecte establir les normes generals per a la 

sol·licitud, la concessió, la justificació i pagament de les subvencions a atorgar pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, i pel seu organisme autònom. 

 
D’acord amb el que estableix l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de subvencions, i el Capítol I, del Títol 3 del ROAS ( arts. 118 a 129) en tot allò que no es 
contradigui en la Llei 38/2003, per mitjà d’aquesta Ordenança s’estableixen les bases reguladores 
de la concessió de subvencions pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, de conformitat amb els 
principis d’igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i 
eficiència, recollits en aquesta Llei. 

 
Vist el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local, en relació amb l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica lletrada de l’Àrea de Secretaria, amb data 27 

d’abril, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

 
 

RESOLC 
 
  PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança General que regularà l’activitat 
subvencionadora del Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el text de l’Ordenança que 
s’adjunta i aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, per a la formulació d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, de 
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conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, en relació amb l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials esmentades.  
 

TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

 
QUART.- Un cop aprovada definitivament, es publicarà en el Butlletí Oficial de la 

Província l’aprovació definitiva de l’ordenança, que entrarà en vigor transcorregut el termini de 
quinze dies, de conformitat amb l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local. 

 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a les diferents Àrees d’aquesta entitat així 

com a l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat perquè 
en prenguin coneixement i tingui els efectes que correspongui.” 
 
ANNEX 
 
ORDENANÇA DE SUBVENCIONS  DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

TÍTOL I 
 

 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
1.- Objecte  
 
Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament de les subvencions que atorgui el Consell Comarcal del Baix Llobregat l’empara 
del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS). 
 
2.- Concepte de subvenció 

 
S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària 

efectuada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat o entitats que en depenen, a favor de persones 
públiques o privades, i que compleixi els requisits següents: 

 
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un 

projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per 
efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir 
les obligacions materials i formals que se’n derivin. 

 
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una 

activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública. 
 

3.- Àmbit d’aplicació subjectiu 
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Aquesta Ordenança serà d’aplicació a les subvencions concedides pel Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i pel seu organisme autònom, el Patronat Comarcal de Serveis a la persona del Baix Llobregat. 
 
L’òrgan competent per a la concessió de subvencions és la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona, en el seu cas. 
 
4.- Supòsits exclosos 
 
1. Aquesta Ordenança no serà d’aplicació en els següents casos: 

 
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable. 
 
b) Les cessions d’ús de béns immobles a entitats públiques o privades. 

 
c) Premis que s’atorguin sense la sol·licitud prèvia del beneficiari. 
 
d) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que les rep com a 

contraprestació del funcionament del Servei i/o per mantenir el principi d’equilibri 
econòmic. 

 
e) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de 

caràcter social. 
 

f) Subvencions concedides per altres administracions en les quals el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat  actuï com simple intermediari. 

 
g) Els ajuts atorgats en virtut del conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per  a la delegació de 
competències quant a la delegació del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

  
h) Aportacions del Consell Comarcal  destinades a finançar globalment les activitats dels 

ens receptors: consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions, etc. en les quals està 
representat el Consell Comarcal  i als quals, anualment es fan aportacions econòmiques 
per finançar els seus pressupostos. 

 
i) Aportacions dineràries en forma de quotes a favor de les associacions a què es refereix la 

disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

j) Ajuts econòmics als grups polítics representats al Consell Comarcal per atendre les seves 
despeses de funcionament.  

 
k) Quotes abonades a entitats que amb caràcter científic, tècnic o especialitzat del tipus que 

sigui, s’hagin constituït amb qualsevol àmbit geogràfic, i de les que el Consell Comarcal   
en formi part com a soci.   

 
l) Aquells altres previstos a la LGS i al RLGS. 

 
m) Beques o ajuts per a pràctiques d’alumnes, en l’àmbit de convenis de cooperació 

educativa 
 
2. La present Ordenança només tindrà caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa específica, 

en els següents casos: 
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a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d’altres administracions 
públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per 
l’Administració que financi, totalment o parcialment, la subvenció. 
 
En cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de la subvenció, serà 
d’aplicació aquesta Ordenança. 
 

b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per 
aquesta. 

 
5.- Règim jurídic 
 
El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per: 

 
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament 

de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
b) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local (arts. 25 i 72 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i arts. 40, 189.2. i 214.2 de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març) (d’ara endavant LRHL). 

 
c) La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei 

Municipal de Règim Local de Catalunya), i (arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny). 

 
d) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 

1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants). 
 

e) L’Ordenança de subvencions. 
 

f) Les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de govern del Consell Comarcal vigents en el moment de la 
concessió.  

 
6.- Caràcter de les subvencions 
 
1. Les subvencions regulades per la present Ordenança tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 

revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors (salvat que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar 
com a precedent. 
 

2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condicioni 
l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment 
de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió. 
 

3. En qualsevol cas, el Consell Comarcal i les entitats que en depenen quedaran exemptes de qualsevol 
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin 
obligades les persones o entitats subvencionades. 

 
7.- Finalitat de les subvencions 
 
1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d’interès públic o social. 
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2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats: 
 

a) Promoció de la cultura, esport, educació, assistència social, atencions benèfiques, entre 
d’altres, en l’àmbit territorial de la Comarca. 

  
b) Assistència i cooperació amb altres ens locals de la Província o amb altres ens 

diferenciats amb personalitat pròpia. 
 
c) Finançament d’actuacions, dintre de la comarca, que siguin  competència del Consell 

Comarcal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals de la 
Província. 

 
d) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per remeiar calamitats 

públiques, encara que sigui fora del territori de la comarca i de l’Estat Espanyol. 
 

3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es 
consideraran nul·les. 

 
TÍTOL II 

 
PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS 

 
8.- Principis generals 
 
 
La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança s’efectuarà d’acord amb els següents 
principis: 

 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 

 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant. 

 
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 

 
9.- Quantia de les subvencions 
 
L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres 
entitats públiques o privades, no podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada. 
 
10.- Consignació pressupostària 
 
1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat d’aquestes quedarà 

condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient. 
 

2. En la tramesa de l’expedient a la Intervenció per al seu informe, s’haurà de confeccionar el 
corresponent document comptable segons sigui la seva fase de gestió. La seva fiscalització es farà 
d’acord amb el que s’hagi establert en les Bases d’Execució del Pressupost.  

 
11.- Formes d’atorgament de les subvencions 
 
Les subvencions regulades en aquesta Ordenança es podran concedir mitjançant concurrència competitiva 
o bé de forma directa. 
 
12.- Concessió mitjançant concurrència competitiva 
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1. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les  

corresponents Bases Reguladores. 
 

2. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases Reguladores per les quals 
es regeixi el procediment de concessió de la subvenció.  

 
3. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds 

presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la 
sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases Reguladores i obtinguin, al 
mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies Bases. 

 
4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de selecció o no 

esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o de la 
seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini 
en la convocatòria. 

 
13.- Bases Reguladores  
 
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran 

d’aprovar les corresponents Bases Reguladores, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la 
convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança. 
 

2. Aquestes Bases podran tenir una vigència limitada o indefinida en el temps, de forma que s’apliquin 
només a una única convocatòria o a vàries bé d’un mateix any o d’anys posteriors. 

 
En qualsevol cas, abans de la seva aprovació s’hauran de sotmetre preceptivament al tràmit d’informe 
previ per part de la Intervenció. 
 

3. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases, en la forma 
prevista en l’article 124.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.  També es 
publicarà en la seu electrònica de l’entitat; en aquest cas, s’inclourà la totalitat de les bases. 

 
4. El contingut de les Bases Reguladores serà, com a mínim, el següent: 
 

a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s’executarà l’activitat per la qual es 
sol·licita la subvenció. 

 
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.  

 
c) Especificació del procediment de concessió. 

 
d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva ponderació. 

 
e) Quantia total màxima de les subvencions i partida pressupostària on s’imputa l’import de 

la subvenció. 
 

f) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva determinació, i 
percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat subvencionada. 

 
g) Composició de l’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de 

concessió, d’acord amb el que es preveu a l’article 12 d’aquesta Ordenança. 
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h) Termini i forma de justificar l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada, d’entre les 
previstes a l’article 23 d’aquesta Ordenança. En el cas de justificació per mòduls, caldrà 
indicar la unitat física de mesura de l’activitat així com l’import unitari del mòdul. 

 
i) Mesures de garantia que es consideri precís constituir, si s’escau. 

 
j) Forma de pagament i en el seu cas possibilitat d’efectuar pagaments parcials. 
 
k) Possibilitat, o no, de comptabilitzar altres subvencions o ingressos amb la mateixa 

finalitat. 
 

l) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir dels tres mesos des de la finalització 
del termini de presentació de sol·licituds. 

 
m) Obligatorietat que en la activitat subvencionada figuri la col·laboració o el logotip del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els termes establerts en les bases reguladores . 
 
14.- Convocatòria 
 
1. El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria 

aprovada per la Junta de Govern de forma conjunta o posterior a les Bases Reguladores. 
 
2. En els casos en que s’aprovi posteriorment a les Bases Reguladores, serà objecte de la corresponent 

publicitat al Butlletí Oficial de la Província i tindrà necessàriament el següent contingut: 
 

a) Indicació de l’aprovació de les Bases específiques i el diari oficial on s’han publicat. 
 
b) Quantia total màxima de les subvencions i partida pressupostària on s’imputa l’import de la 

subvenció. 
 

c) Objecte condicions i finalitat de la subvenció. 
 

d) Indicació de que la concessió és per concurrència competitiva. 
 

e) Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los. 
 

f) Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment. 
 

g) Termini de presentació de sol·licituds. 
 

h) Termini de resolució i notificació. 
 

i) Documents que han d’acompanyar la sol·licitud. 
 

j) Possibilitat de reformulació, si s’escau. 
 

k) Recursos contra la resolució. 
 

l) Criteris de valoració de les sol·licituds. 
 

m) Mitjans de notificació o publicació. 
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3. Quan la seva aprovació es faci de forma simultània  amb les Bases Reguladores, el seu anunci es farà 
de forma conjunta amb el d’aquestes, i no serà necessari que tingui el contingut indicat a l’apartat 
anterior.  

 
15.- Concessió directa 
 
1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva 

ni la publicitat, en els següents casos: 
 

a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple. 

 
b) Subvencions, l’atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l’Administració per 

una norma de rang legal. 
 

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que 
dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva. 

 
2. Per a concedir una subvenció de forma directa, serà necessària la incoació d’un expedient que 

contingui com a mínim els següents documents: 
 

a) Sol·licitud del beneficiari. 
 
b) Memòria explicativa de l’activitat objecte de la subvenció i pressupost dels ingressos i 

despeses vinculades a la seva execució.  
 
c) Informe del gestor en el que consti que de la informació que obra en el seu poder es 

desprèn que el beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a la 
subvenció, així com que concorre algun dels supòsits previstos a l’article 15 d’aquesta 
Ordenança. 

 
d) Termini per a justificar la subvenció i forma de justificació per part del beneficiari del 

compliment de la finalitat i de l’aplicació dels fons que es concedeixin, d’entre les que es 
preveuen a l’article 23 d’aquesta Ordenança. 

 
e) Possibilitat d’efectuar pagament a compte o anticipats i, en el seu cas, garanties que 

hauran d’aportar els beneficiaris 
 
f) Indicació de la seva compatibilitat amb l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la 

mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o privada, nacional o 
internacional. Si es declara aquesta compatibilitat, obligació d’incloure en la documentació 
justificativa una relació de totes les despeses i ingressos corresponents a l’activitat 
subvencionada. 

 
3. Són subvencions previstes nominativament en els Pressupostos de les Entitats Locals, aquelles que 

el seu objecte, dotació pressupostària i beneficiari, apareguin determinats expressament en l’estat de 
despeses del pressupost.  

 
Els acords administratius o els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos de les corporacions locals. 
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El procediment per a la seva concessió s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al 
que s’imputa la subvenció, o a instància de l’interessat, i finalitzarà amb la resolució de la concessió o 
el conveni. 

 
El corresponent conveni o, en el seu cas, la resolució de concessió, haurà d’incloure els següents 
extrems: 

 
a) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 

mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de 
la Unió Europea o d’organismes internacionals.  

b) Termini i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats  i 
garanties que, en el seu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 

c) Termini per a justificar la subvenció i forma de justificació per part del beneficiari del 
compliment de la finalitat i de l’aplicació dels fons que es concedeixin.  

 
16.- Sol·licituds 
 
Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari,  en la qual s’haurà de 
fer constar el següent: 

 
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa. 
 
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI o NIF). 

 
c) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar. Quan l’objecte de la subvenció sol·licitada 

sigui el finançament general indiferenciat de les activitats del beneficiari, s’adjuntarà una 
memòria de les activitats a realitzar al llarg de l’any pel qual es sol·licita la subvenció i es 
justificarà la necessitat de la subvenció. 

 
d) Pressupost total de les despeses previstes. 

 
e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar al Consell Comarcal les que s’obtinguin en el futur. 
 

f) Compromís de complir les condicions de la subvenció. 
 

g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits. 
 

h) Dades bancàries on, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import 
de la subvenció. 

 
i) Certificats d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els 
defectes o omissions o per ampliar la informació. En cas de concurs, el termini haurà de ser igual per a tots 
els concursants afectats. 

 
17.- Resolució de la concessió 
 
1. Serà competent per resoldre les sol·licituds de subvencions la Junta de Govern.  

 
2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en 3 mesos a comptar des de la 

finalització del termini de presentació de sol·licituds, o des de la data de presentació de la sol·licitud en 
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el cas de la concessió directa, i la manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de 
desestimació. 

 
3. No podran concedir-se subvencions per import superior al que es determini a la convocatòria. 
 
18.- Publicitat 
 
1. En el Butlletí Oficial de la Província es publicaran, durant el mes següent de cada trimestre natural, les 

subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la 
quantia concedida i la finalitat de la subvenció. 

 
2.  La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació   tàcita de 

consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els 
termes establerts a l’apartat 1, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret que les Bases Reguladores indiquin una 
altra cosa. 

 
3. No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els següents casos: 
 

a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost general inicial del 
Consell Comarcal o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple. 

 
b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin imposats per una 

norma amb rang legal. 
 

c) Quan l’import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de quantia 
inferior a 3.000 €. En aquest supòsit s’hauran d’anunciar únicament en la seu electrònica del 
Consell Comarcal o entitat subvencionadora, amb la mateixa periodicitat prevista al punt 1 
anterior i, a més, les Bases Reguladores, el conveni o la resolució de concessió podran 
preveure altres procediments de publicitat adients. 

 
d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser 

contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones 
físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, o la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i sempre i quan 
l’excepció a la publicitat assenyalada a l’apartat 1 s’hagi previst a la normativa reguladora de 
la subvenció. 

 
19.- Obligacions dels beneficiaris 
 
A més de les obligacions assenyalades a l’art. 14 de la LGS, s’haurà de tenir en compte les següents: 
 

a) Els perceptors de subvencions concedides pel Consell Comarcal o per les entitats que en 
depenen, s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat. 

 
L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

 
b) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la 

Seguretat Social. 
 



 
143 

c) Els beneficiaris que tinguin un conveni de regularització de deutes en vigor i estiguin al corrent de 
pagament dels terminis, es considerarà que estan al corrent de les seves obligacions financeres 
amb el Consell Comarcal.  

 
d) Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions hauran d’estar inscrites 

en el corresponent registre oficial. 
 

e) En les subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, les ONG hauran d’estar 
inscrites en els registres públics corresponents.  

 
f) Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha estat subvencionada 

pel Consell Comarcal, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori documentació o programa 
imprès.  

 
g) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de 

control financer que realitzi la Intervenció del Consell Comarcal. 
 

h) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys. 

 
20.- Acceptació 

 
1. En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, l’acceptació s’entendrà efectuada amb la 

signatura del mateix per part del beneficiari. 
 
2. Sempre requeriran acceptació expressa aquelles subvencions no formalitzades en un conveni i en les 

que s’hagin d’efectuar pagaments anticipats. 
 
21.- Pagament de la subvenció 
 
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les 

justificacions de l’activitat subvencionada.  
 
2. Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de part de 

l’obra o activitat efectuada. 
 

3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos puntuals 
que s’hauran d’explicitar en les Bases Reguladores o en l’acte de concessió. En aquest cas el termini 
per presentar les justificacions serà el que s’hagi establert a les corresponents Bases Reguladores o a 
l’acte de concessió. 

 
4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties als 

perceptors per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i que es 
compleixen els objectius de la subvenció. 

 
5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor del Consell Comarcal es podrà efectuar la 

compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari. 
 

22.- Acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la seguretat social 
 
1. No es podrà efectuar cap pagament en tant no consti acreditat fefaentment que el beneficiari es troba 

al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb els articles 
18 i ss. del RLGS. 
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2. No obstant, en aquelles subvencions en les que la quantia a atorgar a cada beneficiari no superi en la 
convocatòria l’import de 3.000 euros, tal com es preveu en l’apartat 4 de l’article 24 RLGS, es podrà 
substituir aquesta acreditació per una declaració responsable.  

 
En aquests casos, es considerarà que la declaració responsable presentada amb la sol·licitud, té una 
validesa màxima de sis mesos des de la seva emissió, de forma que no caldrà presentar-ne una de 
nova mentre aquest termini no hagi expirat. 

 
23.- Justificació 
 

1. La justificació de les subvencions per part del beneficiari tindrà l’estructura i abast que es determini en 
les corresponents Bases Reguladores o acte de concessió, i es podrà efectuar mitjançant les modalitats 
que es relacionen a continuació: 

 
a) Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa per subvencions concedides per 

un import superior als 60.000 €, que contindrà: 
 

1) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els 
instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 72.2 del RLGS.  
 

b) Compte justificatiu simplificat per subvencions concedides per un import de fins a 60.000 €, que 
contindrà: 

 
1) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els 

instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 75.2 del RLGS.  
 

2. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin sigui el 
percentatge de la subvenció en relació al Pressupost general de l’entitat, aquesta haurà de presentar 
com justificant els estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereixi la subvenció. 
 

3. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 
 

a) S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al que s’indiqui en els 
instruments reguladors de la concessió de la subvenció. 

 
b) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
c) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en els 

instruments reguladors de la concessió de la subvenció, hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles, i seran originals llevat que els esmentats instruments permetin la presentació 
de fotocòpies compulsades. 

 
d) Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà còpia de la 

corresponent escriptura. 
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4. Quan el beneficiari sigui una Administració Pública, i tant si la subvenció s’ha destinat a finançar 
inversions o activitats, es podrà acceptar com a justificació una certificació acreditativa de les despeses 
efectuades signada per  funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb el 
model normalitzat aprovat a tal efecte, quedant els justificants concrets a disposició del Consell 
Comarcal per al seu examen, si es considerés oportú. 

 
5.  Quan les subvencions concedides siguin inferiors a 60.000,00€, es podrà acceptar  com a justificació 

una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat amb identificació del creditor i 
document, el seu import, data d’emissió i data de pagament, signada per  el secretari/a de l’entitat i amb 
el vist-i-plau de la Presidència de l’entitat d’acord al model normalitzat aprovat a l’efecte.  

 
24.- Despeses subvencionables 
 
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança, aquelles que de 

manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn en el termini 
establert per les diferents Bases Reguladores de les subvencions. En cap cas el seu cost podrà ser 
superior al valor de mercat. 
 

2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les Bases Reguladores de les subvencions, es 
considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del 
període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció. 
 

3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 € en el cas de cost per 
execució d’obra, o de 12.000 € en el cas de subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei 
o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no 
hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la 
despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. 
 
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la 
sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria la seva elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa. 
 

4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s’han de seguir les 
regles següents: 

 
a) Les Bases Reguladores han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de destinar 

els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, el qual no pot ser inferior a 
cinc anys, en el cas de béns inscribibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta 
de béns. 

 
En el cas de béns inscribibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer 
constar en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida, aspectes que han de 
ser objecte d’inscripció en el registre públic corresponent. 
 

b) L’incompliment de l’obligació d’afectació referida en el paràgraf anterior, que es produeix en 
tot cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que 
estableix el capítol II del títol II de la LGS, i aquest quedarà subjecte al pagament del 
reintegrament, sigui quin sigui el posseïdor, llevat que fos un tercer protegit per la fe pública 
registral o es justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment 
mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscribibles. 
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5. Es considera satisfeta l’obligació d’afectació a què es refereix l’apartat 4 anterior quan: 
 

a) Si, tractant-se de béns no inscribibles en un registre públic, són substituïts per altres que 
serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i 
aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi 
estat autoritzada per el Consell Comarcal  o l’entitat concedent. 

 
b) Si tractant-se de béns inscribibles en un registre públic, el canvi d’afectació, alienació o 

gravamen és autoritzat per el Consell Comarcal  o l’entitat concedent. En aquest cas, 
l’adquiridor assumeix l’obligació d’afectació dels béns pel període restant i, en cas 
d’incompliment d’aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció. 

 
6. Les Bases Reguladores de les subvencions han d’establir, si s’escau, les regles especials que es 

considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns inventariables. No obstant això, el caràcter 
subvencionable de la despesa d’amortització ha d’estar subjecte a les condicions següents: 

 
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns. 

 
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment 

acceptades. 
 

c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable. 
 
7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 

registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada, i 
són indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta, i sempre que així ho prevegin les 
Bases Reguladores. Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser 
subvencionades quan així ho prevegi la normativa reguladora de la subvenció. 

 
En cap cas són despeses subvencionables: 

 
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

 
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

 
c) Les despeses de procediments judicials. 

 
8. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 

efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin 
susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 
 

9. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement 
correspongui, d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, 
en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme 
l’activitat. 

 
25.- Comprovació de les justificacions 
 
1. L’ òrgan atorgant de la subvenció comprovarà que les justificacions es presentin en els terminis fixats i 

les comprovarà formalment, i podran requerir al beneficiari perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació.  
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2. En el cas de justificació mitjançant compte justificatiu simplificat, de conformitat amb allò previst a 
l’article 75.3 del RLGS, comprovarà els justificants que estimi oportuns per tal d’obtenir una evidència 
raonable de l’adequada aplicació de la subvenció,  tot requerint al beneficiari per que els aporti. 
 

3. El centre gestor podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els 
criteris assenyalats a l’art. 33 de la LGS. 

 
4. El centre gestor podrà comprovar directament l’execució de l’obra o activitat subvencionada, ja sigui 

mitjançant personal propi, o bé, a través d’empreses contractades a l’efecte. 
 

5. La Intervenció determinarà el procediment de fiscalització i els criteris de control de les justificacions de 
les subvencions atorgades per el Consell Comarcal. 

 
26.- Subcontractació d’activitats subvencionades 
 
El beneficiari de subvencions per activitats podrà subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat que 
constitueix l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l’art. 29 de la LGS i l’article 68 del 
RLGS. 
 

TÍTOL III 
 

 MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS  
 
 
27.- Modificacions de la resolució de concessió 
 

1. Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de l’activitat 
subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, l’import, l’activitat, el termini 
d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels 
supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
 

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la del Consell Comarcal 
superin el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o aquell percentatge que s’hagi 
fixat en les Bases Reguladores. 

 
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses 

subvencionables previstes a les Bases Reguladores o en el conveni que les reguli. 
 
2. Així mateix, quan es consideri oportú, es podrà concedir una pròrroga del termini de presentació de les 

justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, la qual  s’haurà d’aprovar abans de la 
finalització del termini inicial. 

  
3. Les pròrrogues dels terminis d’execució i/o justificació que eventualment poguessin concedir-se, no 

podran superar la meitat del termini inicial.  
 
4. En el supòsit de les modificacions tramitades d’ofici serà necessari efectuar el tràmit d’audiència prèvia 

del beneficiari per un període de 10 dies. 
 
5. El beneficiari pot renunciar a la subvenció, restant alliberat de la càrrega a que es trobi sotmesa 

aquella, i amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renuncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat 
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subvencionada o al seu cobrament. En el cas de subvencions ja satisfetes, el beneficiari ha de 
procedir al reintegrament de les quantitats percebudes. 
 

6. Totes les modificacions substancials hauran de ser objecte de publicitat pels mateixos mitjans utilitzats 
per a la concessió inicial. 

 
28.- Reintegrament de subvencions ja satisfetes 
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta 

sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l’excés. Així mateix, estarà obligat a 
reintegrar el beneficiari que ha percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant 
aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de 
l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
2. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals sobre 

procediments administratius aplicables al Consell Comarcal. 
 
3. El procediment de reintegrament s'iniciarà d'ofici per acord exprés de la Junta de Govern, bé per 

iniciativa pròpia o bé com a conseqüència d'una ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans, per 
denúncia o a conseqüència de l'informe de control financer emès per la Intervenció, i ha d'indicar la 
causa que determini el seu inici, les obligacions incompletes pel beneficiari i l'import de la subvenció 
afectat. 

 
4. En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiència de l'interessat, 

mitjançant la notificació de la resolució d'inici i la concessió d'un termini de 15 dies per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. 

 
5. La resolució del procediment de reintegrament ha d'identificar l'obligat a la devolució, les obligacions 

incompletes acreditades, la causa de reintegrament que concorre entre les previstes a l'article 37 de la 
LGS i l'import de la subvenció a reintegrar junt amb la liquidació dels interessos de demora. 

 
6. Els interessos de demora es calcularan segons els tipus d’interès legal incrementats en un 25%, 

meritats des del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament. 
 
7. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és de 12 

mesos, des de la data de l'acord d'iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals d'ampliació o 
suspensió que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
8. El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa produeix la caducitat del 

procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins al seu acabament i sense que es consideri 
interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a la finalització del termini esmentat. 

 
9. Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via administrativa. 
 
10.  La resolució es notificarà a l’interessat, requerint-lo per a realitzar el reintegrament corresponent en el 

termini i forma previstos al Reglament General de Recaptació. 
 
11.  Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via voluntària 

serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressessin dintre d’aquest 
període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament General 
de Recaptació i a través de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT). 
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12.  En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen els arts. 

36 a 43 de la LGS, i  art. 91 a 101 del RLGS. 
 
TÍTOL IV 
 
INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE 
SUBVENCIONS  

 
29.- Concepte d’infracció 
 
Als efectes de la present Ordenança, constitueix infracció administrativa en matèria de les subvencions 
atorgades per aquest Consell Comarcal, les accions o omissions tipificades a la Lei General de 
Subvencions, les quals seran sancionades, fins i tot, a títol de simple negligència. 

 
30.- Responsables 
 
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions, aquells que es 
determinen a l’article 53 de la LGS que per acció o omissió incorrin en els supòsits tipificats com infraccions 
en els articles 56 i següents de la LGS. 
 
31.- Supòsits de no responsabilitat 
 
Les accions u omissions tipificades com infraccions administratives en matèria de subvencions no donaran 
lloc a responsabilitat per infracció administrativa, en els supòsits següents: 
 

a) Quan siguin realitzades per qui no tingui capacitat d’obrar. 
 
b) En cas de força major. 

 
c) Quan es derivi d’una decisió col·lectiva d’un òrgan col·legiat i el presumpte infractor hagués 

votat en contra o no hagués assistit a la reunió en que es va adoptar. 
 

32.- Conducta delictiva 
 
En el cas de què una conducta pogués ser constitutiva d’un delicte, el Consell Comarcal passarà el tant de 
culpa a la jurisdicció competent i s’abstindrà de continuar el procediment sancionador mentre tant l’autoritat 
no dicti sentència ferma, es produeixi el sobreseïment o arxiu de la causa, o la devolució de l’expedient pel 
Ministeri Fiscal. 
 
La pena imposada per l’autoritat judicial, exclourà la imposició de sanció administrativa. 
 
33.- Classes d’infraccions 
 
1. Les infraccions en matèria de subvencions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
2. Són infraccions lleus les tipificades a l‘article 56 de la LGS. 
 
3. Són infraccions greus les tipificades a l’article 57 de la LGS. 
 
4. Són infraccions molt greus les tipificades a l’article 58 de la LGS. 

 
34.- Classes de sancions 
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1. Les sancions per infracció administrativa en matèria de subvencions es sancionaran sempre 
mitjançant una sanció pecuniària i quan procedeixi, d’una no pecuniària. 

 
2. La sanció pecuniària podrà consistir en una sanció fixa o proporcional. La proporcional pot anar del 

tant al triple i s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. En 
qualsevol cas, sempre seran independents de la obligació de reintegrament. 

 
3. Les sancions no pecuniàries, solament es podran imposar en cas d’infracció greu o molt greu, i durant 

un termini màxim respectivament de tres i cinc anys, podent consistir en: 
 

a) Pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes o avals de qualsevol de les 
Administracions Públiques. 

 
b) Pèrdua de la possibilitat d’actuar com entitat col·laboradora. 

 
c) Prohibició de contractar amb les Administracions Públiques. 

 
4. Les sancions per infraccions lleus seran les previstes a l’article 61 de la LGS. 
 
5. Les sancions per infraccions greus seran les previstes a l’article 62 de la LGS. 
 
6. Les sancions per infraccions molt greus seran les previstes a l’article 63 de la LGS. 
 
7. En el cas de sancions pecuniàries sempre s’aplicaran les quanties màximes fixades a l’article 59 de la 

LGS. 
 
35.- Graduació de les sancions 
 
Les sancions per infracció en matèria de subvencions es graduaran, en cadascun dels casos, en els termes 
de l’article 60 de la LGS i atenent als criteris següents: 
 

a) Reincidència. 
 
b) Resistència, negativa o obstrucció a les actuacions de control. 
 
c) Utilització de medis fraudulents en la comissió d’infraccions. 
 
d) Ocultació a l’Administració de les dades necessàries per a verificar l’aplicació de la subvenció 

rebuda. 
 
e) Retard en el compliment de les obligacions formals. 

 
36.- Prescripció 
 
1. Les infraccions prescriuran en el termini de 4 anys des del dia en què la infracció s’hagués comès. 
 
2. Les sancions prescriuran als quatre anys a comptar des del següent dia a aquell en que hagués 

adquirit fermesa la resolució en què es va imposar la sanció. 
 
3. La prescripció de la sanció i de la infracció s’aplicarà d’ofici, sense perjudici que pugui ser sol·licitada la 

seva declaració per l’interessat. 
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4. El termini de prescripció es podrà interrompre en el supòsits previstos a l’article 132 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

 
37.- Procediment 
 
1. No podrà imposar-se sanció si no en virtut d’un procediment, en el qual es garantirà, en tot cas, 

l’audiència a l’interessat i que serà tramitat conforme el que disposa el Capítol Segon, del Títol IX, de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/1999, reguladora del Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
2. El procediment s’iniciarà d’ofici. 
 
3. Els acords d’imposició de sancions posen fi a la via administrativa. 
 
38.- Responsabilitat i extinció de la responsabilitat 
 
1. Respondran solidàriament de la sanció pecuniària els membres, partícips o cotitulars de les entitats a 

que es refereix l’article 11.3 de la LGS, en proporció a les seves participacions, i en els termes de 
l’article 69.1 de la LGS. 

 
2. Respondran subsidiàriament de la sanció pecuniària els administradors de les societats mercantils o 

aquells que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, en els termes dels punts 2, 3 i 4 
de l’article 69 de la LGS. 

 
3. La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel pagament; per compliment de la sanció, 

per prescripció o mort del beneficiari. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.- 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança que per sistemàtica incorporen o reprodueixen aspectes de la 
normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui el Consell Comarcal o els seus organismes, 
s’entén que són automàticament modificats en el moment en què se’n produeixi la modificació o derogació 
de la normativa esmentada. 
 
En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigents els preceptes que són compatibles o 
permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi 
adaptació expressa d’aquesta Ordenança. 
 
Segona.- 
 
L’atorgament de premis de qualsevol naturalesa, s’haurà d’ajustar al contingut d’aquesta Ordenança, llevat 
en aquells aspectes en els que per l’especial naturalesa de les subvencions no resulti aplicable. 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
 

Primera.- 
 

Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, els 
serà d’aplicació els acords adoptats en el moment del seu inici. A aquests efectes, en els expedients de 
concessió per concurrència competitiva, s’entendrà que estan iniciats aquells expedients en que 
s’haguessin publicat les Bases Reguladores. En el cas d’expedients de concessió directa, el moment d’inici 
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es determinarà per la seva data d’aprovació.  
 
Segona.-  
 
En compliment d’allò previst a l’article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics, el Consell Comarcal promourà en l’exercici de la seva activitat subvencionadora, l’ús de 
les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics que permetin als interessats exercir els seus 
drets i complir amb les seves obligacions a través d’aquests mitjans amb plenes garanties i amb 
compliment dels requisits previstos per a cada procediment. 
 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
Única.- 
 
Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta 
Ordenança. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.-  
 
En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança, s’estarà al que disposin, les Bases d’Execució del 
Pressupost del Consell Comarcal de l’any corresponent i la normativa sobre delegació de competències i 
atribució dels òrgans de govern del Consell Comarcal, vigent en el moment de la concessió. 
 
Segona.- 
 
La present Ordenança de Subvencions aprovada inicialment pel Ple del Consell Comarcal en sessió 
celebrada el dia 4 de maig de 2009 i que ha quedat definitivament aprovada en data ......................de 2009, 
regirà a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i 
continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans i del  grup comarcal del Partit Popular 

 
 

8.- Aprovar la modificació de crèdits 4/2009. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“ Atès que al pressupost inicial del Consell Comarcal figura la partida nominativa 

121 48906 “AMTU” amb un import de 5.000,00€ en previsió de la incorporació d’aquest Consell 
Comarcal a aquesta associació durant l’exercici 2009.  

 
Atès que finalment aquesta incorporació no es preveu que es produeixi durant 

l’exercici 2009 i que es considera convenient donar de baixa els crèdits previstos inicialment en 
aquesta partida i incrementar els crèdits de la partida 121 48902 “Institucions sense ànim de lucre” 
en la quantitat de 2.000,00€ i crear la partida nominativa 121 48908 “Agencia Innobaix” amb un 
import de 3.000,00 en previsió de la incorporació d’aquest Consell Comarcal en aquesta nova 
entitat. 
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Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques socials 
en relació a la sol.licitud de transferència de crèdits entre diferents partides de la funcional 451 per 
tal d’incorporar dos becaris/es per donar suport a l’activitat que desenvolupa l’arxiu comarcal amb 
una cost previst  de 6.060,00€. 
 

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal  
 

Vist l’informe de l’Interventor Accidental 
   

Vist el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  i  les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’exercici 2008. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
  

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 4/09 del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat mitjançant   crèdit extraordinari finançat amb  baixes de crèdit i transferència de crèdit 
d’acord al següent detall: 
 

  
Crèdit 
inicial Altes  Baixes Crèdit final 

      
121 48902 Institucions sense ànim de lucre 5.000,00 2.000,00  7.000,00 
121 48908 Agència INNOBAIX 0,00 3.000,00  3.000,00 
121 48904 AMTU 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
451 22605 Arxiu comarcal 29.975,57 0,00 3.000,00 26.975,57 
451 48901 Beca recerca 3.060,00 3.000,00 0 6.060,00 
 Total 43.035,57 8.000,00 8.000,00 43.035,57 
 

SEGON.- Exposar al públic el present acord en els termes previstos a l’article 169  
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes . 
 

TERCER.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública 
no hi ha cap reclamació en contra del mateix.” 
 
La Sra. Presidenta dóna la paraula el portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, el Sr. 
Josep Maria Llop, que diu: 
 
Anticipar que nosaltres votarem a favor, però si que voldríem posar de relleu la preocupació per 
aquest canvi de partida. L’Associació de Municipis de Transport Urbà bàsicament acull els 
municipis de la segona corona de Barcelona i treballen totes les  decisions que tenen a veure amb 
l’organització de la mobilitat amb transport públic, de fet tots els Consells Comarcals que acullen 
aquest municipis excepte el nostre hi són. Jo comprenc que la quota que d’alguna forma es 
demana és una quota molt elevada però potse,  seria important entrar en algun tipus  de procés de 
negociació. 
 
Penseu que quan en aquests moments s’estan prenent les decisions en matèria de plans 
d’infraestructures  i plans de mobilitat així com tot el que té a veure moltes vegades amb la 
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decisions que es puguin pendre a nivell industrial, afectaran d’una forma claríssima tots els 
elements del transport públic urbà; i per altra banda la presència dels Consells Comarcals serveix 
en bona mesura com un element d’harmonització entre els interessos que puguin existir entre uns 
municipis i altres dintre de la mateixa comarca. Jo crec que tant la dimensió dels nostres municipis 
del Baix Llobregat, que és molt gran en alguns casos però es molt petita en d’altres, com el fet  
conceptual de la presència del Consell Comarcal en una matèria tan important com és el transport 
públic urbà de la segona corona de Barcelona, és un element essencial, per tant jo diria que 
d’acord que es faci això en aquests moments, però no se si hauria altra forma de mantenir oberta 
aquesta partida sobretot per donar visió o visibilitat política a la intenció del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat de  formar-ne part.  
 
Anticipo que votarem a favor, però que ens agradaria que hi hagués alguna forma en què es 
pugués visualitzar l’interès del Consell Comarcal de ser-hi  i que desprès hi hagi les negociacions 
que siguin necessàries per poder arribar a una quota que pugui ser assumible pel Consell 
Comarcal. 
 
La Sra. Presidenta dóna les gràcies i diu: 
 
Intentarem aconseguir ser membres de l’AMTU amb una quota ajustada no només a les nostres 
possibilitats sinó realment al servei i a la col·laboració que pot prestar l’AMTU. Nosaltres 
continuarem col·laborant-t’hi; en el mateix cas que estem nosaltres, hi ha altres Consells 
Comarcals, això no ha estat unilateralment des del Baix Llobregat sinó que hi ha altres Consells 
Comarcals que es troben en la mateixa situació. 
 
Jo crec que com moltes associacions que tenen categories de socis i que tenen quotes establertes 
en funció de la relació que hi ha entre entitats, de fet en el fòrum  de mobilitat en el que estem 
treballant, aquest temes, són temes que ens preocupen i hi ha una línea de col·laboració oberta. 
Per tant, jo espero que arribarem a un acord i que podrem ser membres i gaudir d’unes relacions  
bones i d’un intercanvi  sobretot d’experiències i de continguts, però  a un bon preu i amb unes 
quotes ajustades al servei que realment ens presti l’entitat i sobretot que puguem assumir-lo 
econòmicament. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans i el vot en contra del  grup comarcal del Partit 
Popular. 
 
9.- Precs i preguntes. 

 
No se’n formulen. 

 
I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 

Presidència a les dinou hores i quaranta-dos minuts, signant aquest acta la Presidenta del Consell 
Comarcal juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico. 

 


