
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS PER AL CURS 
2009-2010. 
 
 
0.- PODER ADJUDICADOR: 
Ajuntament de Celrà 
Ctra. Juià, 48 
17460 Celrà 
 
Telèfon: 972 49 20 01 
Fax: 972 49 27 88 
 
Pàgina web: www.celra.cat 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE : L’objecte d’aquest contracte és la prestació de 
serveis d’activitats culturals consistent en l’execució de diferents programes 
corresponents al curs 2009-2010, per part de persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’ obrar i acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
La prestació es realitzarà sota la supervisió de la direcció del servei municipal de 
cultura de l’Ajuntament de Celrà i d’acord amb les condicions que figuren en el 
present plec de clàusules. 
 
Els  cursos a realitzar són els que s’ indiquen a continuació : 
 
1. Curs tapís 
2. Curs pintura/dibuix 
3. Curs ceràmica 
4. Curs escultura 
5. Curs fotografia 
6. Curs restauració de mobles 
 
 
2.- REGULACIÓ JURÍDICA : El contracte té naturalesa administrativa, qualificat 
com a contracte de serveis, de conformitat amb el que disposen els articles 5, 10 i 
19.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i inclòs en 
la categoria 26 de l’ Annex II de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 
  
La present contracte es regirà per : 
 
1. El present plec de clàusules administratives particulars. 
2. La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
3. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’ aprova el Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
4. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
5. 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. 
6. La Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
7. El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’ abril, pel que s’ aprova el Text 

Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 
8. La resta de normes de dret administratiu que siguin d’ aplicació, i en el seu 

defecte, per les normes de dret privat. 

http://www.celra.cat/


 
3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ : 
 
Aquesta contractació té com a objecte l’adjudicació del contracte segons els criteris 
que es fixen a la clàusula quarta del present plec de clàusules administratives 
particulars per a la prestació del servei d’activitats culturals que es detallen a la 
clàusula segona, mitjançant procediment obert. 
 
La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 141, 143.1, 144 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic. 
 
4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES :  
 
Es valoraran els aspectes següents : 
 

1. Proposta econòmica: 
L’oferta més baixa obtindrà la màxima puntuació i les restants es 
calcularan en sentit decreixent de puntuació. Màxim: 5 punts. 

2. Proposta pedagògica. Es valoraran propostes de monogràfics i altres 
iniciatives formatives: màxim 9 punts. 
▪ 1 proposta: 3 punts. 
▪ 2 propostes: 6 punts 
▪ 3 propostes: 9 punts. 

3. Altres millores. Màxim: 4 punts 
 
Total : 18 punts 

 
De conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, quan es produeixi igualtat en les 
proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de 
base per l’adjudicació, la proposta de la Mesa de contractació donarà preferència en 
l’adjudicació del contracte per la proposició presentada per aquella empresa que, en 
el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tingui en la seva plantilla un 
número de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent. 

 
5.- DURADA DEL CONTRACTE : 
 
La duració del contracte es fixa en un any, coincident amb el curs escolar, 
prorrogable un any més, fins un màxim de dos anys. El contracte podrà ser 
denunciat per qualsevol de les dues parts amb un preavís de tres mesos abans de 
l’acabament del període inicial o, en el seu cas, de la successiva pròrroga 
autoritzada. 
 
6.- PREU : 
 
El tipus o preu màxim de la licitació serà independent per a cada activitat. Els 
licitadors podran presentar proposició per a una, per a vàries o per a totes. 
 
El pressupost màxim de licitació s’estableix en la quantitat de 30.372,00 Euros, IVA 
exclòs, per a la totalitat dels cursos, distribuïts de la següent manera: 
 
 



1. Curs tapís. Preu de licitació total de 3.597,00 €, IVA exclòs (4.5 hores 
setmanals)  

2. Curs pintura/dibuix. Preu de licitació total de 4.396,00 €, IVA exclòs (5.5 hores 
setmanals) 

3. Curs ceràmica. Preu de licitació total de 4.396,00 €, IVA exclòs (5,5 hores 
setmanals) 

4. Curs escultura. Preu de licitació total de 4.396,00 €, IVA exclòs (5.5 hores 
setmanals) 

5. Curs fotografia. Preu de licitació total de 3.597,00 €, IVA exclòs (4.5 hores 
setmanals) 

6. Restauració de mobles. Preu de licitació total de 9.990,00 €, IVA exclòs (12.5 
hores setmanals) 

 
Els preus ofertats no s’inclou l’IVA. 
 
Partida pressupostària: Els cursos a prestar de caràcter cultural objecte d’aquest 
contracte es finançarà amb càrrec la partida pressupostària número 45103 22706 
“Serveis professors escola d’art” del pressupost municipal per a l’any 2009. 
 
7.- FORMA DE PAGAMENT: El pagament es realitzarà a mes vençut d’ acord amb 
el preu convingut, prèvia facturació del servei realitzat que haurà de ser 
conformada per la direcció del servei municipal de cultura i d’ educació. 
  
8.- REVISIÓ DE PREUS: A partir de la segona anualitat de vigència del contracte 
es realitzarà, sempre que es prorrogui de forma expressa, i a petició de 
l’adjudicatari, una revisió de preus anual d’ acord amb els mòduls que es programin 
sobre les activitats a fer durant el curs. En tot cas, es prendrà com a punt de 
referència l’ increment de l’ IPC (índex anual de preus al consum, conjunt nacional) 
interananual fixat per l’ Institut Nacional d’ Estadística (INE) del mes següent a 
aquell en que hagi transcorregut l’any. 
 
9.- ACTIVITATS :  
 
Les activitats que es portaran a terme en les instal·lacions municipals (CENTRE 
CULTURAL LA FÀBRICA i a “als baixos de Sant Fèlix” ) són les següents : 
 
 
1. Curs tapís adults 

Dimarts de 17:00 hores a 20:00 hores 
Curs tapís infantil 
Dimecres de 17:30 hores a 19:00 hores 
(4.5 hores setmanals) 
 

2. Curs pintura/dibuix 
Dilluns de 17:30 hores a 19:00 hores – Pintura infantil – 
Dilluns i dimecres de 19:00 hores a 21:00 hores – Pintura adults – 

     (5.5 hores setmanals) 
 
3. Curs ceràmica 

Dilluns de 17:30 hores a 19:00 hores – Ceràmica infantil – 
Dilluns i dimecres de 19:00 hores 21:00 hores –  Ceràmica adults - 
(5,5 hores setmanals) 

 
4. Curs escultura 



Dimecres de 17:30 hores a 19:00 hores – Escultura infantil - 
Dilluns i dimecres de 19:00 hores a 21:00 hores – Escultura adults - 
(5.5 hores setmanals) 
 

5. Curs fotografia 
Dimarts de 19:00 hores a 21:00 hores – Fotografia nivell inicial - 
Dijous de 19:00 hores a 21:00 hores – Fotografia nivell 1 - 
El primer dimecres de cada mes, de 19:00 hores a 21:00 hores – Fotografia 
nivell 2 - 

      (4.5 hores setmanals) 
 
6. Restauració de mobles 

Dilluns de 16:30 hores a 19:00 hores 
Dilluns de 19:00 hores a 21:30 hores 
Dimarts de 16:30 hores a 19:00 hores 
Dimarts de 19:00 hores a 21:30 hores 
Dimecres de 10 hores a 12 hores 
(12.5 hores setmanals) 
 

 
10.- PERÍODE DE LES ACTIVITATS : 
 
La duració del contracte se cenyirà anualment al període de cadascuna de les 
activitats programades. Període de les activitats curs 2009-2010, des de l’1 
d’octubre de 2009 fins al dia 30 de juny de 2010. 
 
Per als successius cursos es determinarà oportunament la periodicitat de les 
diferents activitats objecte de programació per l’àrea de Cultura i l’àrea d’Educació. 
 
11 .- GARANTIES :  
 
No s’ estableixen. 
 
12.- OBLICACIONS DE L’ ADJUDICATARI: Seran obligacions de l’adjudicatari 
del servei, les següents: 

a) Si la persona adjudicatària és una persona jurídica, la contractació de 
professionals que l’empresa hagi de realitzar s’efectuarà segons la 
normativa legal vigent en aquesta matèria, sense que s’estableixi relació 
laboral entre aquest personal i l’Ajuntament de Celrà. Les despeses de 
personal, incloses les càrregues socials aniran a càrrec de l’ empresa. 

b) Acreditar que els professionals que portin a terme les activitats culturals 
estan en coneixements i  aptituds necessàries per impartir el curs. 

c) Lliurar al final del curs una memòria avaluativa de les diferents activitats. 
d) Seran a càrrec de l’ adjudicatari/s les despeses derivades de la publicació 

oficial dels anuncis de licitació i adjudicació. Atès que pot existir més d’un 
adjudicatari, el cost dels esmentats anuncis es repartirà de forma 
proporcional al pressupost de l’activitat adjudicada. 

e) L’empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys que en el 
desenvolupament de la seva feina es pugui causar a persones o coses. 

f) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i 
d’integració social dels minusvàlids i, en general, respondrà de quantes 
obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d’ empleador. 



g) L´ empresa adjudicatària es responsabilitzarà de fer un bon tractament 
de la recollida selectiva de residus. 

h) Haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

i) S’haurà de sotmetre en tot moment al control i a les ordres, indicacions 
o observacions en relació amb el servei que dicti l’ Ajuntament i facilitar 
les inspeccions municipals 

j) Clàusula de confidencialitat: Tota la informació i tota la documentació 
que es pugui generar, o que sigui lliurada a l’adjudicatari és de caràcter 
reservat i confidencial, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter personal, normativa de desenvolupament 
i concordant.  

 
 
13.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT. CALENDARI DE REUNIONS: Es crearà una 
comissió de seguiment integrada pel Regidor de Cultura, la Regidora d’Educació, la 
tècnica de Cultura i per l’ adjudicatari. 
Aquesta  comissió es reunirà segons el calendari que es marqui. De cara als cursos 
successius es determinarà oportunament el calendari de reunions. 
 
14.- CAPACITAT PER CONTRACTAR:  
Estan facultades per establir aquest contracte les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’ obrar i acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional i no figurin en cap supòsit 
dels establerts a l’ article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 
 
15.- PROPOSICIONS I OFERTES ECONÒMIQUES:  
 
Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats i signats pels candidats o 
per la persona que els representi, i amb indicació del domicili a efectes de 
notificacions, el telèfon i el fax. Els documents inclosos en cada sobre hauran de ser 
originals o còpies degudament autenticades conforme a la legislació vigent. 
 
La forma de presentar la documentació és la prevista a l’article 80 del RGLCAP, i 
per tant, en la forma següent:  
 

I) Un sobre tancat, en el qual s' ha de fer constar el que segueix:  

 
Sobre número 1.- En el qual s’ anotarà “ Documentació administrativa. Servei 
d’activitats culturals curs 2009-2010. presentada per l’empresa........” i  
 
Contindrà la següent documentació: 
 

1) Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan l' 
oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica.  
 
2) Escriptura de constitució de la societat, o de la seva modificació posterior, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat per la 
Secretària General de l' Ajuntament de Celrà.  
 



3) Declaració expressa i responsable que l' empresa està al corrent dels 
pagaments de les quotes de la Seguretat Social i es troba al corrent de les 
seves obligacions tributàries, d’acord amb el previst als articles 13 i 14 del 
RGLCAP. Caldrà adjuntar justificant expedit per la Tresoreria de la Seguretat 
Social i de l'agència tributària. 
No obstant, i de conformitat amb el que disposa l’article 130.1.c) de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la justificació 
acreditativa d’aquest requisit ha de presentar-se, abans de l’ adjudicació 
definitiva, per l’empresari que al seu favor s’hagi d’efectuar aquesta. 
 
4) Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar, de 
conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic. 
 
5) Acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica. 

5.1.Solvència econòmica i financera.- Es podrà acreditar per un o varis dels 
mitjans establerts a l’article 64 LCSP i podrà realitzar-se mitjançant 
certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades. 

 
5.2. Solvència tècnica o professional.- Es podrà acreditar per un o varis dels 
mitjans establerts a l’article  67 LCSP, particularment dels següents: 
 
• Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres 

anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels 
mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 
sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte 
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 

 
• Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal 

directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de 
l’execució del contracte. 

 
 
6) Quan l’empresa pretengui acollir-se al sistema de solució d’empats previst a 
la clàusula cinquena (criteris d’adjudicació) haurà d’aportar la documentació que 
acrediti el percentatge de treballadors minusvàlids en plantilla.  

 
 
II) Un altre sobre tancat, en el qual s' ha de fer constar:  

 
Sobre número 2. “ Proposta econòmica i proposta pedagògica. Servei d’activitats 
culturals curs 2009-2010. Presentada per l’empresa........”  
En aquest sobre s’hi hauran d'incloure la oferta econòmica i la proposta pedagògica. 
 
LA oferta econòmica s’ha de presentar d’acord amb el model següent: 
 
“ El  Senyor/la senyora (nom i cognoms), amb NIF núm.  …, amb domicili a (carrer, 
plaça, núm., pis, codi postal, població) i telèfon (prèfix i núm.), manifesta: 
 



1. Que actua en nom propi, com a mandatari o en representació de l’  
empresa (nom i raó social) amb CIF (núm.) i domiciliada a ( adreça). 

2. Que no figura en cap dels supòsits de prohibició de contractar amb les 
Administracions Públiques, d’ acord amb l’ article 49 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

3. Que es troba al corrent de les obligacions tributàries establertes en les 
disposicions legals vigents. 

4. Que coneix i accepta íntegrament el plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el procediment licitat per l’ Ajuntament de Celrà 
per a la contractació del servei consistent en l’ execució dels programes 
d’ activitats culturals, de l’escola d’art municipal, curs 2009/2010. 

5. Que desitja participar en el procediment obert i que reuneix les 
condicions esmentades en el plec de clàusules. 

6. Que en el cas de resultar-ne adjudicatari, s’ obliga a prestar el servei 
objecte de la present licitació, mitjançant la contraprestació global de…. ( 
en lletres i xifres ) € al curs 2009/2010, IVA inclòs, i que opto  per 
prestar el següent curs/ o els següents curosos, desglossant el preu per 
activitat programada, tal i com es detalla a continuació : 

 
1. Curs tapís. Preu total curs :   ….. €, IVA exclòs 
2. Curs pintura/dibuix. Preu total curs : …..€, IVA exclòs 
3. Curs ceràmica. Preu total curs : …..€, IVA exclòs 
4. Curs escultura. Preu total curs: …….€, IVA exclòs 
5. Curs fotografia. Preu total curs : …….€, IVA exclòs 
6. Curs restauració de mobles. Preu total curs: …….€, IVA exclòs 
 

7. Que s’ obliga al compliment de totes i cadascuna de les obligacions 
derivades del plec de clàusules administratives particulars. 

8. Que adjunta la documentació següent: 
• Proposta pedagògica. 
• La  persona responsable que setmanalment es reunirà amb el 

coordinador del programa d’activitats culturals és ........... 
• Que l’esmentada persona  facilitarà el control d’assistència així com 

una memòria tècnica referida a la metodologia de treball. 
 
 
III) Un altre sobre tancat, on cal fer constar:  

 
"Sobre número 3 – “Altres millores. Servei d’activitats culturals curs 2009-2010. 
Presentada per l’empresa........” . S’hi inclouran aquells documents que siguin 
necessaris per a la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor.  
 
 
16.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS : 
 
La documentació es presentarà al Registre General de l’ Ajuntament i en hores 
d’oficina (8:00 a 15:00 hores). El termini de presentació serà de 8 dies naturals a 
comptar de la última publicació oficial de l’ anunci de licitació en el BOP i DOGC, fins 
a les 15:00 hores del darrer dia hàbil. Si la data de l’ últim dia de presentació recau 
en dissabte o festiu, s’entendrà prorrogada al primer dia hàbil següent. 
 
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. 
En aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de 



correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax 
o un telegrama durant el mateix dia. 
 
Cap licitador no podrà presentar més d’una sola proposta (sense perjudici de 
l’establert als articles 131 y 132 LCSP) ni participar en una UTE si concorre 
individualment, ni participar en més d’una UTE. L’incompliment d’aquesta norma 
donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes en les que 
s’hagués presentat. 
 
 
17.- Constitució de la mesa i obertura de pliques 
 

a) L' obertura del sobre núm. 1 tindrà lloc a les 12 hores del dia hàbil següent 
al de la finalització del termini de presentació de proposicions o, si aquest és 
festiu, el primer dia hàbil següent. Per això, es constituirà la mesa, presidida 
pel president de la corporació i els vocals que reglamentàriament 
correspongui, la secretaria de la corporació, que qualificarà els documents 
presentats dins el termini.  

 
b) S' obrirà l'esmentat sobre, titulat " Documentació administrativa. Servei 

d’activitats culturals curs 2009-2010. 
 

c) La mesa de contractació declararà admeses aquelles proposicions que 
compleixin el que estableix aquest Plec de clàusules, i excloses les que 
tinguin algun defecte que no pugui ser esmenat. La mesa de contractació 
pot demanar a l' empresari aclariments sobre els certificats i documents 
presentats o requerir-li la presentació d' altres complementaris, en el termini 
màxim de tres dies.  

 
d) L' acte d' obertura de les proposicions tindrà lloc a la Sala d' Actes de la 

corporació, a les dotze hores del dia que en faci quatre o, si aquest és festiu, 
el primer dia hàbil següent, comptat a partir de l' endemà del d' acabament 
del termini de presentació de proposicions.  

 
e) En el cas que, dins el termini, s' hagi anunciat la presentació de proposicions 

per correu que tinguin entrada a l' Ajuntament dins els deu dies següents a 
l' acabament del termini, l’ acte d’ obertura de les proposicions tindrà lloc l’ 
onzè dia següent del venciment del termini de presentació de proposicions, 
sense que s’ admetin les proposicions que es puguin rebre posteriorment del 
desè dia del citat venciment. 

 
f) Si els dies d’ obertura de pliques s’ escau en dissabte o festiu, aquests actes 

es traslladaran al dia següent hàbil. 
 

g) La mesa, constituïda en la forma indicada anteriorment, obrirà els Sobre 
número 2. “ Proposta econòmica i proposta pedagògica. Servei d’activitats 
culturals curs 2009-2010. Presentada per l’empresa........”  
A aquest acte, que serà públic, s' hi consideren citats tots els licitadors 
mitjançant aquesta clàusula.  

 
h) Aquest acte s' ha de dur a terme segons les normes següents:  
 



• Es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s' ordenarà l' 
arxiu, sense obrir-los, dels sobres 2 corresponents a les ofertes 
rebutjades.  

 
• S' invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o 

perquè demanin les explicacions que considerin necessàries, i la mesa 
farà els aclariments i les contestacions pertinents.  

 
i) La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d' acord amb 

els criteris establerts en la clàusula quarta del present plec de clàusules.  
 
j) La mesa de contractació valorarà les proposicions d' acord amb la 

documentació aportada i les elevarà amb l' acta i la proposta d' adjudicació 
de l’execució del contracte, incloent-hi els criteris que motiven la seva 
proposta.  

 
Atès que s’han de tenir en compte diversos criteris de valoració de les 
ofertes, abans de començar l’acte públic en què s’obriran les ofertes 
econòmiques, es llegirà la valoració dels aspectes tècnics de les proposicions 
a que es refereix la documentació continguda en el sobre número 3 .– 
“Altres millores. Servei d’activitats culturals curs 2009-2010. Presentada per 
l’empresa........”. 
 
L’obertura del sobre número 3 es farà coincidir amb l’obertura de la 
documentació administrativa. 

 
k) La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat 

davant de l’ Ajuntament de Celrà.  

18. Adjudicació provisional i definitiva. 

 
• L’òrgan de contractació ADJUDICARÀ PROVISIONALMENT el contracte al 

licitador que hagi presentat la proposició que resulti econòmicament més 
avantatjosa.  

• L’AJUDICACIÓ AL LICITADOR QUE PRESENTI LA OFERTA ECONÒMICAMENT 
MES AVANTATJOSA NO PROCEDIRÀ quan: 

o L’òrgan de contractació presumeixi que la proposició no pugui ésser 
complerta com a conseqüència de la inclusió en la mateixa de valors 
anormals o desproporcionats. 

• L’ AJUDICACIÓ PROVISIONAL s’acordarà per l’òrgan de contractació en 
resolució motivada. 

o El termini màxim per efectuar l’adjudicació provisional serà de dos 
mesos a comptar de l’obertura de les proposicions, de conformitat 
amb el que disposa l’article 145.2 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

o Que haurà de notificar-se als candidats o licitadors 
o I publicar-se en un diari oficial o en el perfil de contractant de l’òrgan 

de contractació. 
• L’ELEVACIÓ A DEFINITIVA DE L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 

o No podrà produir-se abans de que transcorrin 15 DIES HÀBILS 
comptats des del següent a aquell en que es publiqui aquella en un 
diari oficial o en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 



o Durant aquest termini, l’adjudicatari, en el supòsit de no haver 
presentat la documentació, haurà de presentar la documentació 
justificativa de: 

1. trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

2. i qualsevol altre document acreditatius de la seva aptitud 
per a contractar.  

o L’ Adjudicació provisional s’elevarà a definitiva DINS DELS 10 DIES 
HÀBILS SEGÜENTS a aquell en que expiri el termini dels 15 dies 
hàbils abans indicats, sempre que l’adjudicatari hagi presentat la 
documentació assenyalada. 

 
• QUAN NO PROCEDEIXI L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE al 

licitador que hagués resultat adjudicatari provisional per no complir les 
condicions necessàries: 

o Abans de procedir a una nova convocatòria l’ Ajuntament de Celrà 
podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador/s 
següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les seves 
ofertes, sempre que : 

 Sigui possible 
 I que el nou adjudicatari hagi prestat la seva conformitat. 

 
En aquest cas es concedirà a aquest un termini  DE 10 DIES HÀBILS 
per complimentar el que abans s’ha assenyalat. 

 
19.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: 
 
El contracte es formalitzarà en document administratiu dins el termini de deu hàbils 
a comptar de l’endemà de la notificació definitiva.  
Quan el contracte no es formalitzi per causes imputables al contractista l’ 
Ajuntament de Celrà pot acordar la resolució. 
  
20.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE : L’ Ajuntament es reserva la facultat de 
comprovar la qualitat del servei i el nivell de realitzacions contractades. 
 
En seran causes de resolució les determinades en els articles 206 i 284 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del 
contracte. 

 
Celrà, juliol de 2009 
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