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CONTRACTE ADMINISTRATIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA VERTICAL I 
HORITZONTAL DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU, AMB FOMENT I PROMOCIÓ DE 
L’OCUPACIÓ DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS PER A L'ACCÉS AL MÓN
LABORAL O QUE ES TROBIN EN RISC D'EXCLUSIÓ, PREVISTA EN EL LOT 1 
(EXPEDIENT 8167/2018)

I.- PARTS DEL CONTRACTE

D'una part, el senyor Pere Granados Carrillo, com alcalde, en nom i representació de 
l'Ajuntament de Salou, ens adjudicador del contracte, d’acord amb les atribucions que li 
atorga l’article 53 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.

I d'una altra, el senyor Josep Ramon Nogués Martín, major d'edat, com a apoderat, en nom i 
representació de l’empresa contractista ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC, de nacionalitat espanyola, 
amb NIF G43036185 i domicili social a Reus (43206), al carrer de Joan Oliver núm. 28-30, 
(Polígon Mas Batlle). Dita representació i capacitat suficient per subscriure el contracte s’han 
acreditat prèviament en l’expedient de contractació.

Intervé aquest document públic, a efectes del control de legalitat, el secretari accidental de 
la Corporació, senyor Carlos Beunza Arrúe, d’acord amb les funcions que li confereix la 
normativa vigent.

Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per 
formalitzar el present contracte administratiu de serveis, als efectes del que manifesten els 
següents

II.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

1. Expedient de contractació

Assumpte

Contractació del servei de manteniment i 
conservació dels elements de senyalització viària, 
horitzontal i vertical, del terme municipal de 
Salou.

Interessat de l'expedient
Localització de l'activitat
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5 1.1. El 8 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local, com a òrgan municipal competent, 
aprova l’expedient de tramitació ordinària núm. 8167/2018 per a la contractació del 
servei de manteniment i conservació dels elements de senyalització viària vertical i 
horitzontal del terme municipal de Salou, amb foment i promoció de l’ocupació de 
col·lectius amb dificultats per a l'accés al món laboral o que es trobin en risc 
d'exclusió, prevista en el lot 1, amb un pressupost base de licitació referit a dos
anualitats de 334.000 €, IVA inclòs, dividit en els següents pressupostos parcials de
licitació per lots:

 Lot 1: senyalització viària vertical (reservat per centres especials de treball 
d’iniciativa social): 274.000 €, IVA inclòs.

 Lot 2: senyalització viària horitzontal: 60.000 €, IVA inclòs.

Així mateix, disposa l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert ordinari,
amb varis criteris, subjecte a regulació harmonitzada i autoritza la despesa amb abast 
plurianual al comportar el contracte despeses d’aquest caràcter.

La despesa prevista realitzar-se en aquest exercici 2021, per un import màxim de 
55.666,67 €, té consignació i s’autoritza amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 
133 21900 - conservació i manteniment senyalització de seguretat.

2. Proposicions

2.1 Dins el termini d’admissió d’ofertes i en la forma establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, concorren a la convocatòria les empreses següents:  

 Lot 1: ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP (TBC).

 Lot 2: PROSEÑAL SL, API MOVILIDAD SA, SEÑALIZACIONES JICA SA, 
ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP, TEVASENYAL SA, SALUDES SERVICIOS 
INTEGRALES SL i SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA SA.

2.2 La mesa de contractació, en les sessions de 3 de juny (lot 2) i de 16 de juny de 2021 
(lot 1), formula la proposta d’adjudicació dels dos lots convocats a favor de
l’ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP:

 Lot 1: pel preu de 190.685,38 €, IVA inclòs, en no trobar-se incursa en baixa
anormal i ser admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec de 
clàusules administratives particulars.

 Lot 2: en haver obtingut la millor puntuació pel major coeficient de reducció dels 
preus unitaris previstos en el plec de prescripcions tècniques.
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2.3 Dins el termini requerit, l’empresari presenta la documentació acreditativa del 
compliment de les condicions i requisits d’aptitud exigits per poder resultar 
adjudicatari d’ambdós contractes.

3.   Adjudicació del contracte

3.1. El 25 de juny de 2021, la Junta de Govern Local adjudica el contracte del servei licitat 
a favor de l’ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP, pels preus totals, percentatges de 
reducció dels preus unitaris i per la resta de condicions d’execució concretades en la 
seva oferta i en els plecs de clàusules del contracte:

 Lot 1: 190.685,38 €, IVA inclòs.

 Lot 2: 30% de coeficient de reducció sobre els preus unitaris previstos en el plec 
de prescripcions tècniques.

3.2. Així mateix, disposa la despesa prèviament autoritzada prevista realitzar-se en aquest 
exercici 2021 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 133 21900 - conservació i 
manteniment senyalització de seguretat - (operació comptable A amb núm. 
220210006434, de 19 d’abril), per import de 55.666,67 €, i assumeix el compromís 
de dotar crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris dels anys 2022 i 
2023 per atendre la despesa derivada de la prestació del servei.

III.- CLÀUSULES CONTRACTUALS

PRIMERA.- Aquest contracte administratiu de serveis té com a objecte la prestació del 
servei de manteniment i conservació de la senyalització viària del terme municipal de Salou, 
amb foment i promoció de l’ocupació de col·lectius amb dificultats per a l'accés al món 
laboral o que es trobin en risc d'exclusió, prevista en el lot 1.

Entre d’altres treballs, l’objecte de cada lot comprèn:

Lot 1:

 Substitució, reposició i/o nova instal·lació d’elements de sosteniment i senyals, inclòs els 
fonaments, inclosa aquella malmesa per accidents o actes vandàlics.
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5  Instal·lació de mobiliari urbà tipus miralls de millora de la visibilitat, pivots, bandes 
reductores, etc.

 Senyalització de desviaments provisionals degut a l’execució d’obres municipals, de 
treballs puntuals, amb llicència municipal, a la via pública (connexions a la xarxa de 
clavegueram, mudances, muntatge de grues, etc...) i d’esdeveniments populars.

 Assistència immediata en cas d’accident de circulació, realitzant les accions necessàries 
per al manteniment de la senyalització existent o la instal·lació de senyalització 
provisional que garanteixi la seguretat vial de l’indret afectat.

Lot 2:

 Treballs de pintura de les marques vials, tant de les ja existents com de les de nova
implantació.

 Treballs de fresat amb disc giratoris i/o decapatge de les marques vials existents.

SEGONA.- L’empresa contractista ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP (TBC) es compromet a 
prestar els serveis definits en la clàusula anterior amb estricta subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars (document COP14I03TH, amb codi de verificació electrònica 
3F1U2J2M2F661K4G1625), al plec de prescripcions tècniques de senyalització vertical
(document COP15I01AR, amb codi de verificació electrònica 366J0U026W695L3L07OG) i al 
plec de prescripcions tècniques de senyalització horitzontal (document COP15I01AS, amb 
codi de verificació electrònica 6D6A0S404T712Q5T15JA), les clàusules i estipulacions dels 
quals es consideren, a tots els efectes, part integrant del contracte i, per tant, amb força 
vinculant per a les parts.

Igualment, el contractista queda subjecte i obligat íntegrament a les condicions i millores 
que, apart del preu, conté la seva oferta:

Lot 1:

 Dedicació d’un 5% del total de la facturació a finançar les campanyes de prevenció 
d'accidents de trànsit, d'educació viària i similars, que l'Ajuntament decideixi.

 Equip de suport i acompanyament a les persones vinculades a l’execució del contracte, 
amb una experiència superior a 15 anys en orientació laboral.

 Informatització de dades i implantació d'un software professional per a la gestió de 
serveis amb opció permanent de consulta per part del consistori.
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5  Adscripció al servei d’un furgó elèctric.

TERCERA.- Els preus que s’obliga a abonar l’Ajuntament de Salou al contractista per la
prestació dels contractes corresponents als dos lots són els següents:

LOT 1: senyalització viària vertical

 manteniment ordinari: 190.685,38 €, IVA inclòs, pels 2 anys de contracte, que es farà 
efectiu en la forma establerta en el plec de clàusules administratives particulars, una 
vegada rebudes de conformitat les prestacions contractades.

 manteniment extraordinari: els preus unitaris resultants d’aplicar un percentatge únic 
de reducció d’un 20% als preus unitaris màxims establerts en el plec de prescripcions 
tècniques d’aquest lot, amb un límit màxim de despesa que pot comprometre 
l’Ajuntament de Salou, inclòs l’impost sobre el valor afegit, de 50.000 € pels 2 anys 
de contracte. El preu dels serveis prestats es farà efectiu en la forma establerta en el 
plec de clàusules administratives particulars, una vegada hagin estat rebuts de 
conformitat els serveis prestats. 

LOT 2: senyalització viària horitzontal

Els preus unitaris resultants d’aplicar un percentatge únic de reducció d’un 30% als preus 
unitaris màxims establerts en el plec de prescripcions tècniques d’aquest lot, amb un límit 
màxim de despesa que pot comprometre l’Ajuntament de Salou, inclòs l’impost sobre el valor 
afegit, de 60.000 € pels 2 anys de contracte. El preu dels serveis prestats es farà efectiu en 
la forma establerta en el plec de clàusules administratives particulars, una vegada hagin 
estat rebuts de conformitat els serveis prestats.

QUARTA.- El termini total d’execució del contracte és de dos anys, a comptar des de                
l’1 d’octubre de 2021, data de posada en marxa del servei.
            
CINQUENA.- El termini de garantia pels dos lots és d’un any a comptar de la data de
conformitat de la realització dels treballs.

SISENA.- No s’exigeix garantia definitiva en el lot 1 (Disposició addicional quarta de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic).

Per respondre del compliment del lot 2 s’ha constituït a favor de l’Ajuntament de Salou una 
garantia definitiva per un import de 2.479,34 €, segons s’acredita amb la presentació, en 
aquest acte, del corresponent resguard.
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5 SETENA.- D’acord amb l’establert en el plec de clàusules administratives particulars, el preu 
del contracte no serà objecte de revisió, ni durant la seva vigència inicial ni durant les 
pròrrogues previstes en el mateix.

VUITENA.- El contractista se sotmet expressament al règim de penalitats previstes en el 
plec de clàusules administratives particulars en els supòsits d'incompliment, compliment 
defectuós o incompliment parcial de l’execució de les prestacions del contracte i de les 
obligacions contractuals i condicions especials d’execució.

El pagament de les penalitats no inclou la indemnització a que pugui tenir dret l’Ajuntament 
per danys i perjudicis.

NOVENA.- És prohibeix la subcontractació parcial de les prestacions que comprèn el servei 
objecte d’aquest contracte.

DESENA.- Les parts contractants se sotmeten expressament al plec de clàusules 
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte i, en 
tot allò no previst en els referits documents contractuals, a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, LCSP, a les disposicions que la desenvolupen i a la resta de 
l’ordenament jurídic d’aplicació. 

ONZENA.-  Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, 
l’Ajuntament ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre’n l’execució, acordar-
ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

DOTZENA- El contracte es resoldrà per les causes i amb els efectes previstos als  articles 
211 a 213 i 313 del la LCSP i, a més, per les causes que es detallen en el plec de clàusules 
administratives particulars.

TRETZENA.- Les parts es comprometen a emprar el català en les relacions derivades de 
l’execució d’aquest contracte.

CATORZENA.- Pel present document vinculant per a les parts, el contractista  autoritza 
expressament a l’Ajuntament de Salou a que obtingui per mitjans electrònics, durant la 
vigència d’aquest contracte i fins a la seva extinció, la comprovació amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributaria (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) 
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la 
Seguretat Social que l’incumbeixen com a empresari imposades per les disposicions vigents

QUINZENA.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a dirimir 
les controvèrsies entre les parts amb motiu de l’execució del contracte.  
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5 SETZENA.- Fer pública la formalització d’aquest contracte en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Salou i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

A tots els efectes, s’entén com a data de formalització d’aquest contracte la que consta en la 
signatura electrònica de l’alcalde.
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