
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

     PLEC DE CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES PARTICULARS  QUE,  JUNTAMENT  AMB
ELS  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES,  HAN  DE  REGIR  LA  LICITACIÓ,  PER  A  LA
CONTRACTACIÓ  DEL  SUBMINISTRAMENT,  EN  LA  MODALITAT  DE  RENTING  D'UNA
AGRANADORA  ARTICULADA  PER  A  LA  RECOLLIDA  I  TRANSPORT  DE  RSO  DE
L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Clàusula 1.-RÈGIM JURÍDIC

El  present  contracte  té  caràcter  administratiu.  Les  parts  queden  sotmeses
expressament al que estableix aquest plec i en el seu corresponent de prescripcions tècniques
particulars. En tot cas serà d'aplicació respecte d'ambdós plecs allò que estableix l'article 68 del
Reglament General de la LCAP, en concordança amb l'article 116 TRLCSP.

Per al no previst en els plecs, el contracte es regirà per la legislació bàsica de l'Estat en
matèria de contractes públics Reial  Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  pel  qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector publico, pel Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre,  en  el  que  no  s'oposi  al  que  estableix  el  TRLCSP,  i  les  seves  normes
complementàries.

Supletòriament, s'aplicaran les normes estatals sobre contractes públics, les restants
normes de dret administratiu i, si no, les de dret privat.

Clàusula 2, - OBJECTE, PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I SOL·LICITUD D'OFERTES

La Iicitació té per objecte la contractació, per a l’adjudicació del subministrament, en la
modalitat de renting, d'una agranadora articulada amb l'abast que a l'efecte es detalla en el plec
de prescripcions tècniques.

El  contingut  dels  plecs  de  prescripcions  tècniques  i  de  clàusules  administratives
particulars revestirà caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signats, en prova de
conformitat  per  l'adjudicatari,  en  el  mateix  acte  de  formalització  del  contracte,  el  contracte
s'adjudiqués per procediment negociat sense publicitat en aplicació dels articles 169, 170, 173,
176, 177 i 178 TRLCSP, d'acord amb els termes i requisits establerts en aquesta llei.

Les ofertes se sol·licitaran de, almenys, tres empreses, sempre que això fos possible,
capacitades per a la realització de l'objecte del contracte.

Forma d'accés al perfil de contractant: www.ajpuigpunyent.net

Clàusula 3. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les condicions del subministrament, així com les característiques  tècniques objecte de
contractació vénen explicitades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Clàusula 4. PRESSUPOST, EXISTÈNCIA DE CRÈDIT I DURACION DEL CONTRACTE

L’import màxim de la contractació, per als 60 mesos d'arrendament, ascendeix en el
seu conjunt a la quantitat de 83.823,23 euros, IVA inclòs. El preu cert anterior es desglossa en
un valor de 69.275,40 euros i l’impost sobre el Valor Afegit de 14.547,83                         euros.
El preu podrà ser millorat pels licitadors a la baixa, sent part dels criteris de valoració.



EL preu  inclou  la  quota  de  renting  dels  béns  durant  els  60  mesos.  En  el  present
arrendament no s'inclou cap manteniment, que contractarà a part l'Administració.

L'aplicació  pressupostària  de  les  obligacions  econòmiques  que  es  deriven  del
compliment del contracte s'imputarà amb càrrec a la partida pressupostària            "Neteja
Viaria “ del Pressupost Municipal, i hi ha crèdit suficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament i
per la durada del contracte que serà de seixanta mesos.

L'execució del contracte començarà amb l'acta de recepció en el termini no superior a
dos mesos des de la data de la formalització del contracte i la seva durada serà de 60 mesos
(60 quotes).

Clàusula 5. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que sigui proposat per l’òrgan de contractació haurà d'acreditar la constitució
d'una  garantia  d'un  5% de  l'import  d'adjudicació,  exclòs  l'I.V.A.  Aquesta  garantia  es  podrà
presentar conforme l'article 95 i següents del TRLCSP.

Clàusula 6- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Les empreses licitadores presentaran els seus documents i la proposició en tres sobres
tancats i signats pel proponent o el seu representant, sobres que designarà amb les lletres A, B
i C, fent constar en tots ells l'objecte de la licitació, nom del licitador i contingut de cada un d'ells
les proposicions hauran d'ajustar-se al model que s'insereix com a annex a aquest Plec de
Clàusules Administratives Particulars, les quantitats s'han d'expressar en l'oferta en nombre i
lletra, en forma clara de manera que no hi hagi cap dubte o confusions Tals proposicions, i els
documents que les acompanyen s'han de presentar, en el Registre General de l'Ajuntament de
Puigpunyent de 09 00 a 14 00 hores, i dins el termini de 10 dies naturals comptats des de la
data de la publicació del plec de clàusules en el perfil del contractant www.puigpunyent.net Les
pliques hauran de ser lliurades, dins el termini d'admissió assenyalat, en el Registre General,
respectant  sempre  el  secret  de  l'oferta.  Aquesta  oficina  receptora  donarà  rebut  de  cada
proposició en el qual consti el nom del licitador, La denominació de l'objecte de la licitació i el
dia i hora de presentació, si així fos sol·licitat per l'interessat.

 Quan  les  proposicions  s'enviïn  per  correu,  l'empresari  haurà  de  justificar  la  data
d'imposició de l'enviament a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió
de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia.

Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda
per l'òrgan de contractació amb posteritat a la data d'acabament del termini. Transcorregut, no
obstant,  deu dies naturals següents a la indicada data sense haver-se rebut la proposició,
aquesta no sen admesa en cap cas.

La  proposició  i  documentació  pertinent  haurà  de  lliurar-se  en  sobres  tancats,  a
satisfacció del presentador, a l'efecte el mateix podrà lacrar, precintar o adoptar, respecte a
aquests sobres, totes les mesures de seguretat estimi necessàries al seu dret; i en ells figurarà
la  inscripció  "Proposició  per  a  prendre  part  en  la  licitació  per  a  l’adjudicació  del
SUBMINISTRAMENT,  EN  LA  MODALITAT  DE  RENTING  D'UNA  AGRANADORA
ARTICULADA PER A LA RECOLLIDA I TRASNPORT DE R.SU, DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT

Clàusula 7. DOCUMENTACIÓ

A cada plica s’inclouran els següents documents

SOBRE A - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat de la persona que presenti
la proposició en nom propi o com a apoderat, o, si escau, el document que actua.



2.- Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica,
poder bastant a l'efecte a favor de les persones que compareguin o signin proposicions en nom
d'un altre Si el licitador és persona, jurídica aquest poder haurà figurar inscrit en el Registre
Mercantil.

3. Declaració responsable del licitador en què es faci constar no estar sotmès, ell o els
administradors, si es tracta d'una persona jurídica, en cap de les prohibicions per contractar
amb  l’Administració  Publica,  prevista  en  l'article  60  del  TRLCSP,  que  comprendrà,
expressament,  la  circumstància  de  trobar-se  al  corrent  del  compliment  de  les  obligacions
tributaries i  de la seguretat social  imposades per les disposicions vigents. Pel que fa a les
causes de prohibició de contractar hauran d’estar referides a la data de conclusió del termini de
presentació de proposicions i, finalment quan es procedeixi a l’adjudicació del contracte

4, Quan el licitador sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o modificació
degudament inscrita en el  Registre  Mercantil,  o Registre  Oficial  corresponent,  quan aquest
requisit  fos  exigible  conforme  a  la  legislació  mercantil  que  li  sigui  aplicable.  Si  no  ho  és,
l'acreditació  de  la  capacitat  d'obrar  es  realitzarà  mitjançant  l'escriptura  o  document  de
constitució, els estatuts, o acte fundacional en els quals constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el Registre Públic, segons el tipus
de persona jurídica de què es tracti.

5.  Les empreses estrangeres aportaran una declaració  expressa de submissió  a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les circumstàncies
que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.

6 La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acredités mitjançant els comptes
anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui o, si no,
mitjançant la declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis
en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit corn màxim als tres ultimes
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en
la mesura en què es disposi de les referències de l'esmentat volum de negocis.

7. La solvència tècnica s'acreditarà aportant alguns dels documents que a continuació
s'indica:

Relacions  dels  principals  subministraments  sota  la  modalitat  d'arrendament,  de
contingut i abast similar o equivalent al de l'objecte del present contracte realitzats durant els
últims tres anys en el qual es inclogui import,  dates i  l'adjudicatari  sigui  públic o privat  Els
subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan l'adjudicatari 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.

SOBRE B - Documentació tècnica:

Les característiques tècniques de cada un dels elements oferts, indicant amb el major
grau  de  detall  la  descripció  dels  béns  i  característiques  funcionals  dels  mateixos  i  altres
informació que el licitador estimi oportú adjuntar, especialment fotografies o catàlegs.

SOBRE C OFERTA ECONÒMICA:

Les proposicions econòmiques hauran de ser formulades en nombre i lletra. En cas de
discordança entre el nombre i la lletra, es considerés com valida l'oferta expressada en lletra.

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Don  .............................  veí  de  ..................  ..  proveït  de  Document  Nacional  d'Identitat
nombre  ............................,  expedit  a  ..........  .........................  actuant  en  nom propi  (o  en  el



de  ................  ...................  C.i.F.  ............................  .....  assabentat  de  les  condicions
economicoadministratives i demes documentació que integra l'expedient que ha de regir en la
licitació per a adjudicació de ..................... ............... es compromet a la realització de l'objecte
del present contracte en modalitat d'arrendament per 60 quotes mensuals per import de:

(Data i signatura del proponent)

Clàusula 8. TERMINI DE DURADA

La durada del contracte s'estableix per un període de 60 mesos, comptats a partir de la
signatura del certificat de conformitat del subministrament,

Clàusula 9. RESPONSABLE DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Es designa com a responsable de l’execució del contracte de conformitat amb l'article
52  TRLCSP a la Direcció Facultativa designada a aquests efectes per l'òrgan de contractació.

Clàusula 10. Revisió de preus

No procedirà  la  revisió  de preus  devent  els  licitats  renunciar  de  forma expressa  a
aquesta.

Clàusula 11 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

Els drets i obligacions derivats del contracte i les condicions a què ha d’ajustar-se-la
execució són les que s'estableixen en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, en
les  contingudes  en  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  i  les  seves  disposicions
reglamentàries i en les altres disposicions que siguin aplicables.

Clàusula 12. TERMINI D'EXECUCIÓ.

La recepció dels béns objecte de contracte es realitzarà dins dels dos mesos següents
a l’adjudicació definitiva, amb l'emissió del corresponent certificat de conformitat.

Clàusula 13, PENALITATS.

El contractista està obligat a complir tant el termini total d'execució del contracte, des de
la data establerta en aquest Plec per al seu inici, així com els terminis parcials que s'hagin
establert.

L'incompliment per part  del  contractista dels  terminis establerts  per  a l'execució  del
contracte, per causes imputables a aquest, podrà ser causa de penalització o resolució del
contracte amb pèrdua de la garantia.

Respecte a la imposició de penalitats per demora, tant la seva efectivitat com, si escau,
la concessió de pròrrogues, s'estarà al disposat en els articles 212 i 213 del TRLCSP i en les
disposicions reglamentàries que siguin aplicables.

Clàusula 14. Qualificació de la documentació PRESENTADA, VALORACIÓ DELS
CRITERIS DE SELECCIÓ I OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIONS

L'obertura  de  la  documentació  requerida  en  el  Plec  de  Clàusules  Administratives
Particulars se celebrarà al dia hàbil següent a aquell que finalitzi el termini assenyalat per a la
seva presentació, davant la Mesa de Contractació que estarà integrada per:

President Senyor Gabriel Ferrà Martorell (Batle President)



Vocals: La Secretaria-Interventora de la Corporació o qui legalment el substitueixi que a
més actuarà de Secretari de la Mesa,

Un vocal designat per cada un dels grups polítics constituïts en aquesta Corporació

Direcció  Facultativa  designada  per  a  aquest  contracte:  Bartomeu  Riutord  Sbert,
arquitecte municipal

Per la Mesa de contractació,  es duran a terme les actuacions de qualificació de la
documentació i aplicació dels criteris de selecció, conforme al que disposen els articles 145 i
146 TRLCSP obertura d'ofertes i negociació en l'ordre que aquells determinin.

De conformitat amb el que disposa l'article 150 del TRLCSP, les ofertes es valoraran
prenent corn a base els criteris que consten en el plec de condicions tècniques

La Mesa de Contractació, elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació.

Clàusula 15. EFECTES DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ. RENÚNCIA O DESISTIMENT

La proposta d'adjudicació  de la Mesa de contractació  no crea cap dret  a favor  del
proposat, que no els adquirirà,  respecte a l’Administració,  mentre no se li  hagi adjudicat  el
contracte per acord de l'òrgan de contractació.

Si,  abans  de  l'adjudicació,  l'òrgan  de  contractació  renunciés  a  la  celebració  del
contracte o desisteixi del procediment, a la notificació als licitadors de la resolució motivada
indicarà la compensació que procedeixi abonar per les despeses de licitació.

Clàusula  16,  ORGAN  DE  CONTRACTACIÓ,  PROPOSTA  D’ADJUDICACIO  I
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

L'adjudicació  s'efectuarà  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  l’Ajuntament  de
Puigpunyent

L'òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades
i  que  no  hagin  estat  declarades  desproporcionades  o  anormals.  Per  realitzar  aquesta
classificació,  atendrà  als  criteris  d'adjudicació  assenyalats  en  el  plec  o  en  l'anunci  podent
sol·licitar per a això quants informes tècnics estimi pertinents quan l'únic criteri  a considerar
sigui el preu, s'entendrà que l'oferta econòmicament més avantatjosa és la que incorpora el
preu més baix

El  licitador  que  hagi  presentat  l'oferta  mes  avantatjosa,  d'acord  amb  els  aspectes
econòmics i tècnics establerts en el present plec de clàusules administratives particulars, i que
han estat objecte de negociació, ha d'acreditar davant l'òrgan de contractació en un termini de
DEU DIES HÀBILS , a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o
autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de disposar
efectivament  dels  mitjans  que  s'hagués compromès a  dedicar  o  adscriure  a  l'execució  del
contracte conforme a l'article 64 2 FRLCSP, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.

Un cop presentada la documentació assenyalada i  constituïda la garantia definitiva,
dins  dels  CINC DIES  HÀBILS  següents  a  la  recepció  de  la  documentació  es  procedirà  a
l’adjudicació de manera motivada que serà notificada als candidats o licitadors i publicada en el
Perfil  del  contractant  i  haurà  de  contenir  la  informació  a  la  qual  es  refereix  l'article  151.4
TRLCSP, que permeti al licitador exclòs o candidat descartat interposar, conforme a l'article 40,
recurs suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació.

L'adjudicació  haurà  de  ser  motivada,  es  notificarà  als  candidats  o  licitadors  i.
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.



Adjudicat  el  contracte i  transcorreguts els terminis  per a la interposició de recursos
sense que s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a
disposició  dels  interessats  Si  aquests  no  retiren  la  seva  documentació  en  els  tres  mesos
següents a la data en què se'ls notifiqui l'adjudicació, l'Administració no està obligada a seguir-
la custodiant

Clàusula 17 FORMALITZACIÓ del contracte

El contracte es formalitzarà en els termes i terminis que estableix l'article 156 del
TRLCSP

Clàusula 18. RISC I VENTURA

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que
disposa l'article 215 TRLCSP.

Clàusula  19  SUBJECCIÓ  ALS  PLECS  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El contracte s'executarà amb subjecció a les clàusules del present plec i a les del de
prescripcions tècniques particulars i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació
doni  l’Administració  al  contractista  a  través,  si  escau,  del  responsable  del  contracte.  El
contractista serà responsable de la qualitat dels béns que lliuri així com de les conseqüències
que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers per les omissions, errors o mètodes
inadequats en l'execució del contracte.

Clàusula 20, DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

La direcció i supervisió del subministrament correspon al responsable del contracte o, si
no, la persona que a aquest efecte sigui designada per la unitat promotora del contracte, sent
les seves funcions a la direcció, control i coordinació del subministrament. L’administració té la
facultat de inspeccionar i  de ser informada del procés de fabricació o elaboració dels béns
objecte  del  contracte,  i  pot  ordenar o realitzar  per si  mateixa quan sigui  procedent  anàlisi,
assajos i proves dels materials a emprar, establir sistemes de control de qualitat i dictar totes
les disposicions que consideri oportunes per a l'estricte compliment del contracte.

El representant de l’òrgan de contractació exercirà les facultats d'inspecció i vigilància
durant la vigència del contracte i les comprovacions al temps de la recepció que es reserva
l'Administració.

Clàusula 21, PAGAMENT

Els pagaments seran mensuals,  i  es domiciliaran i carregaran en el compte corrent
determinada per la tresoreria de l'Ajuntament de Puigpunyent

Clàusula 22 INTERÈS DE DEMORA

La demora en el pagament dels terminis estipulats reportarà a favor del contractista els
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, sempre que s'haguessin complert les condicions establertes a
l'article 216.4 TRLCSP.

D'acord amb el  que disposa l'article 218 TRLCSP, i  en els termes que estableix el
mateix, els contractistes podran cedir el dret de cobrament que tinguin davant l'Administració
conforme a dret.

Clàusula 23. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA



Aprovada  la  liquidació  del  contracte  i  transcorregut  el  termini  de  garantia,  si  no
resultessin  responsabilitats  que  hagin  d'exercitar-se  sobre  la  garantia  definitiva,  es  dictarà
acord de devolució d'aquella o de cancel·lació de l'aval o assegurança de caució, en els termes
que assenyala l'article 102 TRLCSP.

Transcorregut un any des de la data de terminació del contracte, sense que la recepció
formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà
sense més demora, a la devolució o cancel·lació de les garanties una vegada depurades les
responsabilitats a què es refereix l'article 100 del TRLCSP

Clàusula 24. SUBCONTRACTACIÓ

La contractació  per  l'adjudicatari  de la  realització  parcial  del  contracte  amb tercers
estarà subjecta als requisits establerts a l'article 227 i següents del TRLCSP.

Clàusula 25. INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE

L'òrgan  de  contractació,  d'acord  amb  el  que  estableix  l'article  210  de  l'1  RLCSP,
ostenta  la  prerrogativa  d'interpretar  els  contractes  administratius,  i  resoldre  els  dubtes  que
ofereix  el  compliment,  modificar-los  per  raons  d’interès  públic,  acordar  la  seva  resolució  i
determinar els efectes d'aquesta.

Clàusula 26. Modificació del contracte

L'òrgan  de  contractació  pot  acordar,  un  cop  perfeccionat  el  contracte  i  per  raons
d'interès públic, modificacions en el  contracte,  aquestes modificacions no poden afectar les
condicions essencials del contracte.

Pel  que  fa  al  seu  règim  s'estarà  al  que  disposen  els  articles  105  a  108,  210,
2l1,2I9y296TRLCSP.

El procediment que se seguirà en el seu cas és el recollit en els articles 105 a 108, 211,
219, 296 i la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic; i, en els articles 97 i 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques

Quan a conseqüència de les modificacions es produeixi augment, reducció o supressió
d'unitats de béns que integren el subministrament o la substitució d'uns béns per altres, sempre
que els mateixos estiguin compresos en l'objecte del contracte, aquestes modificacions seran
obligatòries per al contractista de acord amb l'article 296 del TRLCSP.

CIáusula  27. Suspensió del contracte

L'Administració pot acordar per raons d'interès públic la suspensió de l'execució del
contracte. Igualment podrà procedir la suspensió del compliment del contracte pel contractista
si  es donés la circumstància assenyalada en l'article 216.5 del  TRLCSP. Els efectes de la
suspensió del  contracte es regeixen pel que disposa l'article 220 TRLCSP així  com en els
preceptes concordants del RCAP.

Clàusula 28. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Els  drets  i  obligacions  dimanats  del  present  contracte  podran  ser  cedits  per
l'adjudicatari a un tercer sempre que es compleixin els supòsits i els requisits que estableix
l'article 226 TRLCSP.

Clàusula 29 Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les recollides en els articles 223 i 299 TRLCSP,
així com les següents:
La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l'Administració



L'incompliment  de  les  limitacions  establertes  en  matèria  de  subcontractació,  sense
perjudici de les penalitats que, si escau, es puguin imposar, d'acord amb el que estableix la
clàusula 21.

L'obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l'Administració.

L'incompliment  de  l'obligació  del  contractista  de  respectar  el  caràcter  confidencial
respecte de les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb
l'objecte del contracte i dels que tingui coneixement amb ocasió del mateix.

La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació d'ofici o a instància del
contractista, si escau, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament establerta
per l'article 109 RCAP.

En els casos de resolució per incompliment culpable del contractista, aquest haurà de
indemnitzar l’Administració de danys i perjudicis ocasionats La indemnització es farà efectiva
sobre la garantia, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista pel
que fa a l'import que excedeixi de la garantia confiscada

Per  a  l'aplicació  de  les  causes  de  resolució  s'estarà  al  que  disposa  l'article  224
TRLCSP, i per als seus efectes al que disposen els articles 225 i 300 TRLCSP.

Clàusula 30. JURISDICCIÓ COMPETENT

Per a totes les qüestions que es poguessin suscitar amb motiu d'aquest contracte, serà
competent  l'ordre  jurisdiccional  contenciós-administratiu,  sense  perjudici  que  els  interessats
puguin interposar recurs potestatiu  de reposició previst  en els articles 116 i  117 de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  del procediment administratiu
comú,


