
 

 

LEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE CAN RAMIS, FASE 3: CONSTRUCCIÓ 
DE L’EDIFICI DE LA RÀDIO I ZONES COMUNES DEL PATI 
 
1. Objecte del contracte 
Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres contingudes al projecte d’obres de 
rehabilitació de l’edifici de Can Ramis, fase 3 (construcció de l’edifici de la ràdio i zones 
comunes del pati), redactat per l’arquitecta Eva Porcel Adán. L’aprovació inicial del projecte es 
preveu per la Junta de Govern Local de 21.04.2010. Es condiciona l’adjudicació del contracte a 
l’aprovació definitiva del projecte tècnic. 
 
Codi de classificació CPV (Vocabulari comú de contractes públics):  45212300-9 – Trabajos de 
construcción de edificios culturales y relacionados con el arte. 
  
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte 
Amb l’adjudicació d’aquest contracte es vol donar continuïtat als treballs de rehabilitació de 
l’edifici municipal de Can Ramis, iniciats amb la fase 1 (enderrocs previs) i continuats amb la 
fase 2 (construcció de la sala polivalent  i magatzem provisional) que està actualment en 
procés d’execució. 
 
3. Pressupost base de licitació 
Pressupost 946.527,82 € 
IVA 16% 151.444,45 € 
Preu de licitació 1.097.972,27 € 

 
Aquest pressupost és millorable a la baixa. Serà causa d’exclusió la presentació d’ofertes a 
l’alça. D’acord amb l’article 175 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, totes les 
mencions d’aquest plec a les quanties, imports o valors s’entendran referides 0sense IVA. 
 
4. Revisió de preus 
No es contempla cap revisió de preus en aplicació del que disposa l’article 77.1 de la LCSP.  
 
5. Existència de crèdit 
De conformitat amb l’informe de la Intervenció municipal, al pressupost prorrogat de la 
corporació per a l’any 2010 no existeix crèdit suficient i adequat per subvenir a la despesa 
d’aquesta actuació, per la qual cosa l’expedient de contractació serà tramitat, però l’adjudicació 
se sotmet a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost 
municipal 2010, un cop aprovat definitivament, per al finançament de les obligacions derivades 
del contracte.  
 
6. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual 
El contracte es regirà per les normes següents: 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP). 
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (RGLCAP), en el que no s’oposi a la 
LCSP. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la LCSP 
- La resta de l’ordenament jurídic o privat, aquest darrer amb caràcter supletori. 

 
A més d’aquest plec, tindran caràcter contractual el projecte d’obres incorporat a l’expedient i 
tots els documents que l’integren. 
 
7. Termini d'execució 
El termini màxim d'execució del contracte serà de 6 mesos, a comptar de l’endemà de la 
signatura de l'acta de comprovació del replanteig de les obres.  
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8. Procediment d'adjudicació 
El contracte s'adjudicarà pel procediment negociat amb publicitat prèvia i tramitació ordinària.  
 
9. Garanties exigibles 
La garantia provisional que han de constituir els licitadors és de 18.930,56 €, equivalent al 2% 
del preu de licitació (IVA exclòs). La garantia definitiva serà del 5% del preu d'adjudicació (IVA 
exclòs). La regulació de les garanties s'ajustarà als articles 84 i següents de la LCSP i als 
articles 55 i següents del RGLCAP. 
 
10. Presentació d’ofertes 
La documentació per prendre part en la licitació es presentarà a la Secretaria municipal, de 
dilluns a divendres de 8 a 15 hores, en el termini màxim de 26 dies naturals comptats a partir 
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant del web municipal. 
Si el darrer dia fos dissabte o festiu, el termini de presentació es prorrogarà fins al següent dia 
hàbil. 
 
De la mateixa manera, les ofertes es podran presentar per correu. En aquest cas, l'empresari 
haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i, el mateix dia, 
anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama. 
Sense la concurrència d'ambdós requisits, la documentació no serà admesa si l'òrgan de 
contractació la rep després de la data i hora de la finalització del termini assenyalat en l'anunci. 
Tanmateix, transcorreguts 10 dies després de la data indicada sense que s’hagi rebut la 
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
11. Documents a presentar pels licitadors 
La documentació haurà de presentar-se en tres sobres tancats, degudament signats pel 
licitador.  
 
Sobre 1. Portarà la menció "Sobre 1 - Documentació administrativa per optar al contracte per a 
l'execució de les obres de rehabilitació de l’edifici de Can Ramis, fase 3, que presenta 
l’empresa ... ... ...”, i en ell s'inclourà:   
 
1) Còpia del DNI o document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
2) Poder notarial quan l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica. 
3) Escriptura de constitució de la societat i de les seves modificacions o adaptacions 
posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil. 
4) Declaració responsable de no incórrer en prohibicions de contractar que preveu l’article 49 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, que ha d’incloure la 
manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents.  
5) Certificat de classificació expedit per organisme oficial competent o còpia autenticada, 
juntament amb una declaració jurada de la seva vigència en el: 
Grup C subgrup  categoria e 
6) Resguard acreditatiu d'haver constituït, a disposició de la corporació, la garantia provisional 
indicada en aquest plec.   
7) Assegurança de responsabilitat civil, per respondre dels danys i perjudicis directes o 
indirectes que es puguin causar a l’Ajuntament o a tercers derivada de l’execució del contracte. 
8) Per a les empreses estrangeres, declaració de renúncia al seu propi fur i de sotmetre's als 
jutjats i tribunals del domicili de l’Ajuntament de Sant Celoni per a totes les incidències que de 
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte. 
9) En cas de concórrer a la licitació vàries empreses amb el compromís de constituir una 
societat per a l’explotació de l’obra, cadascuna d’elles haurà d’acreditar la seva personalitat i 
capacitat, tot indicant els noms i circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició i 
la participació de cada empresa en la societat. 
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10) Les empreses que tinguin a la seva plantilla persones amb discapacitat o en situació 
d'exclusió social i que pretenguin comptar per a l'adjudicació amb la preferència regulada en la 
disposició addicional sisena de la LCSP, hauran de presentar els documents que acreditin que, 
en el moment de presentar la seva proposició, tenen a la seva plantilla un nombre superior al 
2% de treballadors amb discapacitat o que l'empresa està dedicada específicament a la 
promoció i inserció laboral de persones en situació d'exclusió social, juntament amb el 
compromís formal de contractació a què es refereix la disposició addicional sisena de la LCSP.  
 
La documentació que acrediti la representació i facultats dels licitadors no caldrà que sigui 
validada en el moment de la presentació de proposicions. Només la que correspongui a qui 
hagi de ser adjudicatari haurà de ser validada per la Secretaria municipal, prèviament a la 
formalització del contracte. Si concorre manca de validesa estarà subjecte a responsabilitat. 
 
Els licitadors també poden aportar el certificat d’inscripció al Registre de licitadors de la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració responsable de la seva vigència. La 
presentació d’aquest certificat eximeix al licitador del lliurament material que acredita la 
personalitat jurídica, el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la 
representació i la classificació empresarial, la declaració de no estar sotmeses en prohibició 
per contractar d’acord amb l’article 49 de la LCSP, d’acord amb els articles 130 de dita Llei i 1 i 
5 del Decret 323/1998 de creació del Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sobre 2. Portarà la menció "Sobre 2 - Proposició econòmica per optar al contracte per a 
l'execució de les obres de rehabilitació de l’edifici de Can Ramis, fase 3, que presenta 
l’empresa ... ... ...”, i en ell s'inclourà la proposició econòmica ajustada al model següent: 

 
 (Identificació de la persona que presenta la proposició) ________, veí/veïna 
de______, amb domicili a ______ i DNI número ______, en nom propi / en 
representació de_____, segons acredito amb el poder que adjunto,  
 
Manifesto:  
 
1.Que estic assabentat/da del projecte d’obres de rehabilitació de l’edifici de Can 
Ramis, fase 3: construcció de l’edifici de la ràdio i zones comunes del pati, i del 
contingut del Plec de clàusules administratives particulars que ha de regular la 
contractació d’aquestes obres. 

 
2. Que accepto íntegrament el contingut dels referits projecte i plec, i em comprometo 
a l’execució de les obres per la quantitat de: 
 

Import (en lletres i números) euros 

IVA vigent 16% (en lletres i números) euros 

Total en lletres i números) euros 
 
__________,  ___  de ___________ de 2009 
(Signatura de qui fa la proposta)  

 
Sobre 3. Portarà la menció "Sobre 3 – Proposta de millores per optar al contracte per a 
l'execució de les obres de rehabilitació de l’edifici de Can Ramis, fase 3, que presenta 
l’empresa ... ... ...”, i en ell s’inclouran aquells documents, signats pel licitador, necessaris per a 
la valoració dels criteris que s’estableixen a la clàusula 13 d’aquest plec.  
 
12. Obertura de les proposicions 
Obertura del sobre 1. Es farà el dia hàbil següent al de la fi del termini de presentació de 
proposicions, en acte no públic, del qual en donarà fe el secretari municipal. Si s’observessin 
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defectes materials en la documentació presentada, es concedirà un termini no superior a tres 
dies per a esmenar-los. 
 
Obertura dels sobres 2 i 3. Es farà al saló de sessions de la casa consistorial a les 12 hores de 
l’endemà de l’obertura del sobre número 1 (si aquest dia és dissabte o festiu, es traslladarà al 
primer dia hàbil següent). Mitjançant aquesta clàusula, tots els licitadors s’hi consideren citats. 
En el cas que s’hagi atorgat termini per a l’esmena de la documentació continguda al sobre 1, 
l’obertura dels sobres 2 i 3 s’ajornarà el temps necessari, tot comunicant als licitadors la nova 
data. Serà un acte públic, presidit per l’alcalde o regidor en qui delegui, i amb l’assistència del 
secretari i de l’interventor municipals, actuant com a secretari de la reunió un funcionari de la 
Corporació. En aquest acte es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i 
s'ordenarà l'arxiu, sense obrir-los, dels sobres 2 i 3 de les proposicions rebutjades. En 
finalitzar, s’invitarà els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o demanar les 
explicacions que considerin necessàries, i se’ls farà els aclariments pertinents. 
 
13. Criteris per a l’adjudicació del contracte 
 

a) Millores de materials o equips  (fins a 40 punts) 
L'oferta d'una millora significa l'execució de totes les partides necessàries per dur a terme la 
millora i la modificació de les restants que puguin ser afectades per aquesta execució sense 
que en cap cas això pugui significar un cost extra per a l'Ajuntament de Sant Celoni respecte 
de les previsions del projecte. En cas que en els amidaments adjunts figurin abonaments de 
partides, aquest abonament s'entén pel que fa a les condicions tècniques i no pel que fa a 
l'import que es pot certificar que serà el del model original. 
 
Millores possibles: 
 

• Proposta per l’adequació de l’espai previst a la fase 4 com a zona de lavabo per a ús 
de la sala polivalent amb la inclusió com a mínim d’una dotació de 2 wàters per sexe i 
un wàter adaptat d’ús general. 

 
El licitador justificarà l’import de la seva oferta amb la inclusió d’un estudi tècnic i econòmic de 
la seva proposta, que inclourà totes aquelles accions necessàries per a la posada en servei 
dels lavabos a partir de les previsions del projecte. Sempre que existeixin s’utilitzaran preus de 
projecte. 
 
Per a la determinació de possibles valors anormals es seguirà el criteri de no puntuar aquelles 
ofertes que tinguin una diferència superior al 20% respecte de la mitjana combinada de totes 
les ofertes i a la vegada una puntuació en l'apartat econòmic superior al 40% de la possible. 
En cas d'existir ofertes en aquesta situació per a la puntuació de les restants es consideraran a 
valor zero. Aquest fet no anul·la la resta de l'oferta i només serveix per establir un llindar de 
valors puntuables. Per a l'establiment de la mitjana no es tindran en consideració, si existeixen, 
les ofertes amb valors nuls. 
 
La màxima puntuació s'atorgarà a aquella oferta que tingui el valor econòmic més alt i la resta 
es puntuarà proporcionalment per regla de tres directa simple.  
 
Les millores s'executaran en qualsevol cas d'acord amb les condicions i determinacions dels 
plecs de condicions del projecte i, en el seu defecte, de la direcció de l'obra i els tècnics 
municipals. 
 

b) Oferta econòmica (fins a 50 punts) 
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l'IVA que s'haurà 
d'indicar en partida independent. S'assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que 
contingui la diferència més alta amb el pressupost de licitació (Ximax). S'atribuirà a les 



 
 

5 
 

propostes restants (Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla 
de tres simple directa. 
 
(Ximax) :   màxima diferència amb el pressupost de licitació oferta. 
(Xi):   diferència amb el pressupost de licitació corresponent a l'ofert "i". 
Puntuació(Ximax): P 
Puntuació(Xi<Ximax)=(Xi/Ximax) * P (Es consideraran dos decimals al resultat). 
 
Per a la determinació de valors anormals es seguiran les determinacions de la LCSP i del 
RGLCAP. 
 

c) Millores en la informació i comunicació de l'obra (fins a 10 punts) 
Es valorarà que el licitador proposi la dedicació d'un percentatge en relació al pressupost de 
licitació de l'obra (sense IVA), que esdevindrà una aportació dinerària suplementària per 
dedicar a accions de comunicació que contribueixin a fer conèixer la repercussió que 
suposaran les obres per a la població.  
 
Aquest percentatge no forma part del cost del contracte sinó que és una quantitat que aporta 
l'adjudicatari. Serà l'Ajuntament qui decideixi amb quins materials o actes ha d'invertir 
l'adjudicatari aquesta millora i la valoració unitària, que es farà, si s'escau, pel sistema de 
preus contradictoris, dels mateixos. 
 
S'assignarà la major puntuació possible a la proposta que contingui el percentatge més alt de 
dedicació a millores en la informació i la comunicació de les obres. S'atribuirà a les propostes 
restants la puntuació que procedeixi proporcionalment per regla de tres simple directa. 
 
No es tindran en consideració als efectes de valoració les propostes inferiors a 3.000 €, exclòs 
l'IVA. 
 
14. Criteris per a la consideració que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats 
Les baixes temeràries o desproporcionades s’apreciaran d'acord amb l'article 85 del RGLCAP i 
s’aplicarà el que estableix l’article 136 de la LCSP. 
 
15. Confidencialitat 
Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la 
informació que s'ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a 
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial respecte 
als secrets tècnics o comercials i els seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no 
podrà divulgar aquesta informació sense el seu consentiment. 
  
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella 
informació a la que tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la que s’hagués 
donat aquest caràcter o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 
Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta 
informació. 
 
16. Adjudicació provisional i definitiva 
L'adjudicació provisional s'acordarà per l'òrgan de contractació en resolució motivada en la 
qual es concretaran i fixaran els termes definitius del contracte, es notificarà als licitadors i es 
publicarà de conformitat amb el que estableixen els articles 42 i 135.3 de la LCSP. Per a que 
l'adjudicació provisional sigui elevada a definitiva, l'adjudicatari haurà de presentar la 
documentació següent: 
 
1. Resguard acreditatiu d’haver constituït degudament la garantia definitiva  
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2. Documents originals acreditatius de la personalitat, representació i facultats (llevat que ja 
els hagués inclòs en el sobre de l’oferta). 

3. Certificat original que acrediti estar al corrent d’obligacions Tributàries (llevat que ja 
l’hagués inclòs en el sobre de l’oferta). 

4. Certificat original que acrediti estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social (llevat 
que ja l’hagués inclòs en el sobre de l’oferta). 

5. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor per respondre dels danys i 
perjudicis directes o indirectes que es puguin causar a l’Ajuntament o a tercers derivada de 
l’execució del contracte (llevat que ja l’hagués inclòs en el sobre de l’oferta). 

 
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans que transcorrin 15 
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquella en un diari oficial o en el perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació. 
 
L'adjudicació provisional s’haurà d'elevar a definitiva mitjançant una resolució motivada dins 
dels 10 dies hàbils següents a aquell en què expiri el termini anteriorment esmentat, sempre 
que l’adjudicatari hagi presentat la documentació assenyalada i constituït la garantia definitiva. 
 
Quan no procedeixi l’adjudicació definitiva del contracte al licitador que hagués resultat 
adjudicatari provisional per no complir aquest les condicions necessàries, abans de procedir a 
una nova convocatòria l’Ajuntament podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador 
que hagi quedat següent en la classificació de les ofertes, sempre que això fos possible i que 
el nou adjudicatari hagi prestat la seva conformitat, cas en el qual es concedirà a aquest un 
termini de 10 dies hàbils per presentar la documentació assenyalada anteriorment.  
 
Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d'empreses, s’haurà d’aportar 
l'escriptura de constitució abans de la formalització del contracte.  
 
L’adjudicació definitiva es notificarà als candidats i es publicarà al perfil del contractant de 
l’Ajuntament, de conformitat amb els articles 137 i 138 de la LCSP.  
 
Les proposicions presentades, tant les que s’han declarat admeses com les desestimades, 
seran arxivades en el seu expedient. Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis 
per a la interposició de recursos sense que aquests s’hagin formulat, la documentació que 
acompanya les proposicions restarà a disposició dels interessats, llevat de la corresponent a 
l’empresa adjudicatària. 
 
17. Formalització del contracte i despeses 
El contracte es formalitzarà en document administratiu dins dels 10 dies hàbils següents a la 
notificació al contractista de l’acord d’adjudicació definitiva. El contractista podrà sol·licitar que 
es formalitzi en escriptura pública assumint les despeses que se’n derivin. 
 
L'adjudicatari està obligat al pagament de l'import dels anuncis i, en general, de totes les 
despeses que ocasioni el contracte i la seva formalització, que abonarà a la Tresoreria 
municipal dins el termini que s’indicarà al requeriment que es lliurarà en el seu moment. 
L’Ajuntament de Sant Celoni, de no ser atès el requeriment referit, podrà descomptar dels 
pagaments que hagi de realitzar en favor del contractista, l’import de les despeses que per 
aquest concepte s’acreditin. 
 
18. Responsable del contracte, direcció de l'obra i delegat de l'obra 
L'òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte de conformitat amb 
el que estableix l'article 41 de la LCSP. El director d'obra que es designi exercirà les funcions 
de direcció, inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l'obra 
contractada, i podrà estar auxiliat pel personal que l'òrgan de contractació designi. 
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El delegat d'obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada en 
obres de característiques similars a les que són objecte d'aquest contracte.  
 
19. Comprovació del replanteig i programa de treballs 
En el termini d’un mes com a màxim, comptat a partir de la data de formalització del contracte, 
s’haurà de realitzar la comprovació del replanteig de l’obra i estendre’n l'acta corresponent. En 
el mateix termini l’adjudicatari haurà de presentar un programa de treballs que no podrà 
modificar cap de les condicions contractuals. L'òrgan de contractació resoldrà sobre la seva 
aplicació i, si s’escau, l’incorporarà al contracte. 
 
20. Pla de seguretat i salut en el treball 
En el termini d’un mes des de la notificació de l'adjudicació definitiva, el contractista presentarà 
a l'òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, que serà informat en el termini 
de 10 dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació. En tot cas, el termini màxim per 
a l'aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball serà d'un mes des de la signatura del 
contracte. Si el contractista incompleix aquest termini i no fos possible començar les obres en 
rebre autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest 
motiu.  
 
21. Règim de pagaments 
L’empresa contractista té dret a percebre l'import de l'obra realment executada que resulti de 
les certificacions mensuals expedides per al direcció facultativa, i prèvia presentació i 
aprovació de la corresponent factura. Els pagaments es consideraran a compte de la liquidació 
final. L’empresa contractista haurà de desenvolupar i justificar les partides alçades. 
 
22. Penalitats administratives 
En el cas d'incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s'estableixin 
per causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució o per 
exigir-ne el compliment, aplicant les penalitats establertes a l’article 196 de la LCSP, sens 
perjudici que pugui ser causa de resolució del contracte de conformitat amb l’article 206 de dita 
llei. 
 
23. Compliment del contracte 
La recepció del contracte es regirà pel que estableix l'article 218 de la LCSP i els articles 163 i 
següents del RGLCAP. Al temps de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment 
pel contractista de les obligacions següents: 
 

a) El desallotjament final de les obres. El contractista ha d’haver restituït a la seva 
situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per elles. 

b) El compliment no defectuós del contracte. 
c) El compliment dels criteris d'adjudicació. 

 
24. Resolució del contracte 
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 205 a 
208 de la LCSP i amb caràcter específic, en relació amb el contracte d'obres, pel que 
estableixen els articles 220 a 222 de la mateixa llei, així com també pels articles 109 a 113 i 
172 del RGLCAP. De qualsevol manera, en cas de resolució del contracte per causa imputable 
al contractista, s'estarà al que disposa l'article 208.4 de la LCSP. 
  
25. Termini de garantia 
El termini de garantia serà d’un any i començarà a partir de la data de la recepció. Tanmateix 
regirà aquell a què s’hagi compromès l’empresa contractista en la seva oferta, si fos superior. 
Durant aquest termini s'aplicarà el que estableix l'article 167 del RGLCAP pel que fa a les 
obligacions del contractista, així com pel que fa a la facultat de l'Administració, en cas 
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d'incompliment, d’executar a costa d’aquell els treballs necessaris per a la conservació de 
l'obra. 
 
Totes les despeses que s'ocasionin per la conservació de les obres durant el període de 
garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per aquest 
concepte. S'exceptuen els danys ocasionats a l'obra per força major, que seran suportats per 
la corporació, si bé tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres de reparació. 
 
26. Liquidació 
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es procedirà a la 
liquidació del contracte d'acord amb el que disposa l'article 179 del RGLCAP. 
 
27. Dades de caràcter personal 
Les dades de caràcter personal a què pugui tenir accés l’empresa contractista o el seu 
personal derivades de l’execució del contracte, hauran de ser tractades amb estricta subjecció 
a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i normativa 
complementària. 
 
28. Jurisdicció 
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran resoltes 
per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a la via 
administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
29. Normativa aplicable 
En tot allò que no estigui determinat per aquest Plec de clàusules administratives particulars, 
serà d'aplicació la Llei 30/2007 de contractes del sector públic (LCSP), el Reial Decret 
1098/2001 pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RGLCAP), la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, el 
Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, el Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS), les Lleis estatals 31/1995 de prevenció de riscos laborals i 
232/2006 reguladora de la subcontractació, la Llei 3/2007 de l’obra pública, el Reial Decret 
1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut de les obres en construcció, la 
resta de normativa de dret administratiu i, supletòriament, el dret privat. 
 
Sant Celoni, 19 d’abril de 2010 
 
L’alcalde 
Francesc Deulofeu i Fontanillas  
 


