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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tramitació: Ordinària 
 
Procediment: Obert 
 
Forma d’adjudicació: Acord Marc 
 
 
 
 
 
Import màxim de licitació: 800.000 euros ( sense IVA ) any, prorrogable fins a un 
màxim de 4 anys, incloses les prorrogues: 3.200.000 euros (sense IVA) 
 
 
 
CPA: 19.20.26 
CPV: 09134220-5 

 
Acord Marc per la selecció de subministradors de gasoil per  

Transports Municipals del Gironès S.A.   
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER L’ACORD MARC PER LA 

SELECCIÓ DE SUBMINISTRADORS DE GASOIL PER TRANSPORTS  
MUNICIPALS DEL GIRONÈS S.A.  

 
 
1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACORD MARC: 
 
A. Pressupost màxim de contractació derivada per les empreses seleccionades: 

800.000 euros/ any (sense IVA ). 
B. No és necessària cap garantia provisional. 
C. Selecció dels proveïdors: D’acord amb el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques. 
D. Procediment per la contractació derivada: D’acord amb el plec de clàusules 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. 
E. Presentació d’ofertes: 13:00 hores, 30 d’abril de 2015. Lloc: TMG SA. Àrea de 

mobilitat, Ajuntament de Girona, pl. Del Vi, nº1,17001 Girona. 
 
Poder Adjudicador: 
 
Nom: Transports Municipals del Gironès, S.A.  
Adreça postal: Plaça del Vi, núm. 1 C.P: 17004  
Perfil del contractant http://www.girona.cat/bus/cat/perfil_contractant.php 
 
Informació als licitadors: 
  
En relació amb el plec de clàusules administratives i el plec de clàusules de 
prescripcions tècniques: gerència de TMG. Adreça electrònica: pcasas@ajgirona.cat. 
Telèfon: 972419010 
 
2. RÈGIM JURÍDIC DE L’ACORD MARC 
 
Aquest contracte es regeix d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
amb les Instruccions Internes de Contractació de TMG SA (en endavant IIC). 
 
En el que es refereix a l’execució i extinció del Contracte, queda subjecte a la 
legislació civil, mercantil i processal espanyola. 
 
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució 
del present Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats 
i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia de qualsevol altre fòrum que pogués 
correspondre’ls. 
 
El present Plec de clàusules administratives i els seus Annexes revestiran caràcter 
contractual. L’acord Marc i la seva contractació derivada s’ajustaran al contingut del 
present Plec de Clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions 
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tècniques, les clàusules dels quals es consideraran part integrant del respectiu 
contracte. 
 
La interpretació de l’acord marc i la seva contractació derivada i les discrepàncies 
sobre la seva aplicació es farà tenint en compte en primer lloc el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques. 
 
El desconeixement de l’acord marc en qualsevol dels seus termes i dels altres 
documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la 
cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
 
La selecció de proveïdors s’efectuarà per procediment obert amb publicitat 
comunitària, està subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Un cop adjudicat i formalitzat l’acord marc amb els proveïdors seleccionats, la 
contractació derivada de subministrament de gasoil s’ajustarà a les normes 
procedimentals d’acord amb el present plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques. 
 
Els proveïdors seleccionats s’obliguen, sota la seva exclusiva responsabilitat, el 
compliment de les disposicions vigents en matèria tributaria, relacions laborals, 
Seguretat Social, seguretat i higiene en el treball, normes de gestió mediambiental y 
social, així com qualsevol de caràcter general que es puguin ocasionar durant 
l’exercici de l’acord marc. L’incompliment d’aquestes obligacions per part dels 
proveïdors seleccionats no implicaran cap responsabilitat per TMG. 
 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS  
 
3. OBJECTE DE L’ACORD MARC I LA SEVA CONTRACTACIÓ DERIVADA 

Aquesta  acord marc té per objecte la selecció per part de Transports Municipals del 
Gironès, SA, dels proveïdors del subministrament de gasoil pels autobusos de 
Transports Municipals del Gironès SA, i establir el procediment de compra del gasoil 
als proveïdors seleccionats. 
 
 
4. NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L’ACORD MARC I LA SEVA  CONTRACTACIÓ 

DERIVADA 

Aquest acord marc és necessari per donar compliment a la compra de gasoil per la 
realització del servei de transport públic amb autobús de la ciutat de Girona per part 
de Transports Municipals del Gironès, SA. 
 
L’acord marc i la contractació derivada economitzaran la gestió administrativa de la 
contractació de la compra de gasoil per part de Transports Municipals del Gironès, 
SA. 
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5. CODIFICACIÓ DE L’OBJECTE DE L’ACORD MARC I LA SEVA 

CONTRACTACIÓ DERIVADA 

 
09134220-5 Combustible para motores dièsel (EN 590) 
CPA: 19.20.26 
 
 
6. DURADA DE L’ACORD MARC I LA SEVA CONTRACTACIÓ DERIVADA 

L’acord marc tindrà una durada de dos anys a comptar de la data de formalització del 
contracte amb els proveïdors seleccionats.  
 
L’acord marc podrà ser prorrogat de forma expressa per períodes anuals, sense que 
la durada de la vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys. 
 
Excepcionalment i per motius d’interès públic, la vigència d’aquest Acord marc es 
podrà  prorrogar fins l’entrada en vigor d’un nou acord marc, sempre que l’expedient 
de contractació d’aquest hagués estat iniciat amb anterioritat. Aquesta pròrroga 
excepcional en cap cas podrà superar el termini de sis mesos.  
 
 
7. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DE L’ACORD MARC I LA 

SEVA CONTRACTACIÓ DERIVADA. 

El pressupost màxim anual s’estableix en vuit cents mil euros (800.000 €) anuals, 
sense comptar el IVA. L’import indicat constitueix la suma de la totalitat de 
contractació derivada (comandes de gasoil) durant un any. 
 
A tots els efectes, s’entén que les ofertes subministrades pels licitadors comprenen 
no només el preu del gasoil sinó també les despeses de gestió, transport i tots els 
recàrrecs, impostos legalment repercutibles i tributs que fossin d’aplicació, a excepció 
del IVA. 
 
El valor estimat de l’acord marc i la seva contractació derivada, als efectes d’allò que 
disposen l’article 88 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre és de tres 
milions dos-cents mil euros  (3.200.000 €), que inclou, dos anys de contracte i les 
possibles pròrrogues. 
 
 
8. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 

La despesa relativa a aquest acord marc i la seva contractació derivada és de 
caràcter anual prorrogable. S’expressa el compromís d’incloure la partida 
pressupostària corresponent en l’exercici 2015 i següents i de dotar-la de crèdit 
suficient. 
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9. GARANTIA PROVISIONAL  

Per prendre part d’aquest acord marc no s’haurà de constituir una garantia 
provisional. 
 

10. GARANTIA DEFINITIVA 

D’acord amb l’article 95.1 segon paràgraf del TRLCSP i atès que l’adjudicació del 
present acord marc únicament comporta l’expectativa de selecció dels proveïdors que 
han de ser adjudicataris de la contractació derivada del mateix, s’eximeix a les 
empreses adjudicatàries de l’obligació de constituir garantia definitiva. 
 
 
11. PUBLICITAT DE L’ACORD MARC 

L’anunci de la selecció de proveïdors s’haurà de publicar al Diari de la Unió Europea  i 
en el Perfil de contractant (www.tmgsa.cat), d’acord amb les instruccions internes de 
contractació (IIC) de Transports Municipals del Gironès. 

 
 
12. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DELS PROVEÏDORS. TERMINI I FORMA DE 

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

 
Les empreses que vulguin participar en l’acord marc hauran de presentar les 
proposicions per tal de ser seleccionades. Les proposicions es presentaran en un 
sobre tancat i signades pel licitador i  constaran de la següent documentació: 
 
 
SOBRE Nº1: "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA”, ha de figurar la inscripció: 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER OPTAR A L’ACORD MARC PER LA 
SELECCIÓ DE SUBMINISTRADORS DE GASOIL PER  TRANSPORTS 
MUNICIPALS DEL GIRONÈS S.A.  i ha de contenir:  
 
 
a)  Document nacional d'identitat, si és una persona física, o, si es tracta d’una 

persona jurídica, escriptura de constitució i/o modificació, si escau, degudament 
inscrita en el registre mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la 
legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat 
d'obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o el document de constitució, de 
modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes per les quals 
es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre oficial.  

 
Així mateix, caldrà que la finalitat o activitat de les persones jurídiques tingui 
relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius 
estatuts o regles fundacionals i s’acrediti degudament. 
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b) Poder notarial, o altra documentació acreditativa de la representació. 
 
c)  Per a les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’hagi 

d’executar a Espanya, una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera 
directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador, d’acord amb l’art. 
130.1.e LCSP  

 
c.1) Les empreses no espanyoles nacionals d’estats membres de la Unió Europea 
hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat per mitjà de la inscripció 
en els registres, o la presentació dels certificats que s’indiquen a l’annex I del 
RLCAP, en els termes de l’article 73 de la LCSP. 

 
c.2) Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d’aportar davant de l’òrgan 
de contractació un informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina 
Consular d’Espanya del lloc de domicili de l’empresa, en el qual consti: 
- Que l’empresa gaudeix de la capacitat i l’habilitació suficients segons la seva llei 
nacional per concertar el contracte. 
- Que l’Estat de la seva nacionalitat admet la concurrència a la contractació pública 
d’empreses espanyoles en circumstàncies equivalents. 
Aquesta darrera manifestació no serà preceptiva, als contractes subjectes a 
regulació harmonitzada, per a les empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, segons disposa l’article 
44.1 de la LCSP. 
 

d)  Si dues o més persones, físiques o jurídiques, concorren conjuntament a aquest 
procediment han de fer-ho constituïdes en unió temporal d’empreses (d’ara en 
endavant UTE), de conformitat amb l’establert en l’art. 48 LCSP i la resta de la 
legislació vigent. Cada un dels integrants de la UTE ha de presentar la 
documentació general a què fa referència aquesta clàusula (de documents 
generals), excepte les referides a la solvència del contractista en què s’aplicarà 
l’acumulació de les condicions de conformitat amb l’establert a l’art. 52 RLCAP. 

 
e)  Declaració responsable, signada pel representant de l'empresa, en què assegura 

que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l'Administració, previstes als articles 54 i següents del TRLCSP i que no es troba 
incurs en cap de les prohibicions per contractar previstes a l'article 60. 

 
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, sense perjudici que la 
justificació acreditativa de tal requisit s'hagi de presentar abans de l'adjudicació. 

 
f)  Justificant de que l’empresa està registrada com operadora o distribuïdora del 

sector del petroli / combustibles a l’estat espanyol. 
 
g)  Acreditació de la solvència econòmica i financera d’acord amb l’establert en 
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l’article 75, de TRLCSP, mitjançant 2 dels 3 apartats: 
 

a)  mitjançant la presentació del corresponent informe emès per entitats financeres, 
b) Els comptes anuals presentades al registre mercantil dels últims anys, c) 
Declaració sobre el volum global de negocis 

 
h)  Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscs 

professionals d’acord amb l’objecte de la contractació derivada. 
 
i)  Acreditació de la solvència tècnica, d’acord amb el següent: 
 

1. Relació dels seus propis mitjans, camions cisternes o similars, que utilitzaran 
per efectuar el subministrament de carburants a les instal·lacions de TMG. 
Aquests hauran d’acomplir la normativa vigent i hauran d’aportar les 
autoritzacions i permisos per el transport i descarrega dels productes objectes 
d’aquest subministrament, d’acord a la Normativa sobre Transport de 
Mercaderies Perilloses per Carretera (TPC), així com els documents i 
certificats d’acreditació dels vehicles i del personal relacionats directament 
amb l’objecte del contracte i que siguin preceptius per la normativa vigent. 

 
En cas que l’empresa subcontracti el transport de combustible, s’ha d’aportar 
justificant de contractes amb empreses especialitzades a tal fi. 

 
2. Aportar la relació dels principals subministraments de gasoil efectuats durant 

els últims 3 anys, amb indicació del seu import, data i destinació, incorporant 
un mínim de 2 certificats expedits per les empreses. 

 
j)  Dades del representant de l’empresa i persona de contacte amb TMG: nom, 

cognoms, càrrec dins l’empresa, telèfon fixa, telèfon mòbil, email, adreça. 
 

Email oficial per sol·licitar la contractació derivada de l’acord marc. 
 
 
13. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I DOCUMENTS 

 
La proposició i els documents enumerats en la clàusula anterior s'han de presentar en 
un sobre separat, tancat i firmats pel licitador o la persona que el representi. S’ha de 
fer constar el contingut respectiu, i el nom de la persona interessada.  
 
Les proposicions per prendre part al procediment de contractació es presentaran com a 
màxim el dia 30 d’abril de 2015, a les 13:00 hores a TMG SA. Àrea de mobilitat, 
Ajuntament de Girona, pl. del Vi, nº1,17001 Girona. 
 
També es poden presentar proposicions per correu. En aquest cas la persona 
interessada ha d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de la 
tramesa a l'oficina de correus i anunciar el mateix dia a l'òrgan de contractació, que 
ha remès la proposició. Si no es compleixen aquests requisits, la proposició no 
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s'admetrà en el supòsit que es rebi fora del termini fitxat a l'anunci de licitació. Això no 
obstant, transcorreguts 3 dies des de l’acabament del termini de presentació, no 
s'admetrà cap proposició enviada per correu. 
 

Es fa constar expressament, de conformitat amb el que preveu l’art 145 TRLCSP, el 
següent: 
 
Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar al que preveu el plec de clàusules 
administratives particulars, i el fet de presentar-les suposa l’acceptació 
incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o 
condicions, sense cap excepció ni reserva. 
El licitador no podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet 
individualment ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes 
dóna lloc a la no-admissió de totes les propostes que hagi subscrit. 
                                                                                                                                           
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

 
Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició ha de ser 
considerat com a confidencial, de conformitat amb l’art. 140 TRLCSP, l’ha de 
designar expressament. 
 
 
14. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

La Mesa de contractació estarà integrada pels membres següents: 

President: Carles Puigdemont Casamajó 
Sots-President: Joan Alcalà i Quiñones 
Gerent:  Pere Casas i Vall-llosera 
Cap d’àrea de Mobilitat: Maria Mercè Teixidor i Oliveda 
Secretària: Rosa Diví i Desvilar 
 
 

15. SELECCIÓ DELS PROVEÏDORS SELECCIONATS 

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació 
procedirà, en sessió no pública, a la selecció i acceptació dels proveïdors d’acord 
amb la documentació administrativa i referències presentades pels licitadors en el 
SOBRE NÚM. 1. 

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.  
 
La Mesa de Contractació proposarà els proveïdors seleccionats a l’Òrgan de 
Contractació. 
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III.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ  
 
16. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

Per tal de fomentar la lliure competència, es declararà la licitació deserta sinó s’arriba 
a un mínim de 3 empreses seleccionades.  
 
La selecció, s’ha de notificar als candidats o licitadors i, simultàniament, s’ha de 
publicar en el perfil de contractant i al DOUE. 
 
La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al 
licitador exclòs o candidat descartat, interposar recurs suficientment fonamentat 
contra la decisió de la selecció. En particular, ha d’expressar els aspectes següents: 
 
a) En relació amb els proveïdors descartats, l’exposició resumida de les raons per les 
quals s’ha desestimat la seva candidatura. 
 
En tot cas, en la notificació i en el Perfil de contractant s’hi ha d’indicar el termini en 
què s’ha de procedir a la seva formalització. 
 
La notificació s’ha de fer per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància 
de la seva recepció pel destinatari 
 
 
17. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

Amb caràcter previ a la formalització del contracte es requerirà als proveïdors 
seleccionats, per tal  que,  dins  del  termini  de  10  dies  hàbils,  a  comptar  des  del  
següent  en  que  hagi  rebut  el requeriment, presentin la següent documentació: 
 
a) Documents acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. Aquesta documentació haurà d'incloure: 
 

1. Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària acreditant que l’empresa es 
troba al corrent d’obligacions tributàries i d’inexistència de deutes de 
naturalesa tributària amb l’Estat.  
 
2. Certificat positiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se 
al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
 
3. Acreditació d'estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques, mitjançant: 
- L'imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l'exercici corrent, o 
- Darrer rebut d'aquest impost completat amb una declaració responsable de 
no haver-se donat de baixa. 
 
Si l’empresa es troba en algun dels supòsits d’exempció recollits en l’apartat 1 
de l’article 83 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportarà una 
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declaració responsable especificant el supòsit legal d’exempció, així com el 
document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 

 
Els contractes s’han de formalitzar en document administratiu que s’ajusti amb 
exactitud a les condicions de l’acord marc i a la seva contractació derivada, i 
l’esmentat document constitueix títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
No obstant això, el proveïdor seleccionat pot sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. En cap cas es 
poden incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules que 
impliquin alteració dels termes de la selecció o adjudicació. 
 
En cas que no hi hagi hagut Recurs Especial en matèria de contractació el proveïdor 
seleccionat s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins 
el termini entre els 15 i els 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la 
notificació de l’adjudicació segons indica l’article 156.3 del TRLCSP,  
 
 
18. COMPLIMENT DE LA CONTRACTACIÓ DERIVADA 

La contractació derivada d’aquest acord marc s’entén complert pel proveïdor  quan 
aquest ha realitzat, d’acord amb els termes del mateix contracte i a satisfacció de 
Transports Municipals del Gironès, la totalitat de la prestació. 
 
 
19. PENALITZACIONS 

L’adjudicatari s’ha de fer responsable que els subministraments objecte de l’acord 
marc i dels contractes derivats es facin dins del termini previst, en el lloc acordat i 
d’acord amb les característiques i requisits establerts en els plecs reguladors de 
l’Acord marc i dels contractes derivats. Queda exempt de responsabilitat en els casos 
en els què el subministrament no hagi estat possible de realitzar per causes de força 
major que es puguin justificar.  
 
L’òrgan de contractació del contracte derivat serà el responsable de la tramitació i 
imposició de la corresponent penalització i, en el seu cas, de la seva resolució previ 
procediment contradictori.  
 
Les penalitats contractuals podran fer-se efectives mitjançant deducció sobre els 
pagaments pendents.  
 
En el cas que l’adjudicatari incorri en demora respecte del compliment del termini, per 
causa imputable al mateix, incompleixi amb les seves obligacions o amb les 
condicions especials d’execució i/o incompleixi defectuosament amb les prestacions 
objecte del contracte, l’Òrgan de contractació podrà optar indistintament per la 
resolució del contracte o per la imposició de sancions, de conformitat amb el 
TRLCSP. L’import de les sancions serà d’acord a la qualificació del perjudici 
ocasionat. 
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La imposició de sancions no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 
tenir dret Transport Municipals del Gironès, SA, com a conseqüència de 
l’incompliment. 
 
 
20. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 

Donades les característiques del contracte, no es permet cedir aquest contracte. Per 
naturalesa de l’objecte del contracte esta permès contractar la logística del 
subministrament. 
 
 
IV.- EXTINCIÓ  
 
21. CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució del contracte per cada proveïdor seleccionat, a més de les 
previstes als art. 223 i 308 del TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el proveïdor en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’Art. 60 del TRLCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contacte, quan a criteri de Transports 
Municipals del Gironès, SA puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que 
disposa la clàusula referida a les penalitzacions. 

- La declaració de fallida o suspensió de pagaments de l’empresa. 
- El mutu acord. 
- La no participació sense causa justificada en més de tres invitacions als 

procediments de contractació derivada. La justificació d’impossibilitat de 
concurrència en la licitació corresponent es realitzarà mitjançant la presentació de 
l’escrit pertinent davant l’òrgan de contractació;  

- L’acumulació de tres informes negatius del grau de satisfacció en l’execució del 
contracte.  

- L’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en 
general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català 
que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb 
caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, es podrà 
requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús 
del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 del 
TRLCSP;  

- La manca manifesta de veracitat dels continguts de qualsevol dels documents i 
declaracions aportats a l’acord marc.  

- Haver estat sancionat amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de 
disciplina de mercat; en matèria professional o en matèria d’integració laboral i 
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat, o per 
infraccions molt greus en matèria social, incloses les infraccions en matèria de 
prevenció de riscos laborals d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei 
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sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d’agost, així com per les infraccions greus previstes a l’article 22.2 o 
per infracció molt greu en matèria mediambiental d’acord amb la normativa 
aplicable de conformitat amb l’article 60.1 c) del TRLCSP;  

 
 
V.- JURISDICCIÓ COMPETENT I RÈGIM DE RECURSOS  
 
22. RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT  

Les parts es sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat 
de Girona per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en l’execució i 
extinció del contracte. 
 
No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dictin en relació a la 
preparació i adjudicació de l’acord marc i la contractació derivada i conseqüentment 
podran ser recorreguts davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
la dita jurisdicció. 
 
 
VI.- CONTRACTES DERIVATS DE L’ACORD MARC 
 
23. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DERIVATS DE 

L’ACORD MARC 

El criteri que servirà de base per l’adjudicació de la contractació derivada de l’acord 
marc: les comandes de gasoil, serà el criteri del preu més baix, d’entre els proveïdors 
seleccionats. 
 
Periòdicament (cada dues setmanes aproximadament) TMG sol·licitarà una oferta de 
comanda de gasoil als proveïdors seleccionats, seguint el següent procediment: 
 
1. TMG, a través del correu electrònic contractacio@tmgsa.cat , sol·licitarà abans de 

les 11 hores, una oferta per la comanda de subministrament de gasoil amb una 
cisterna de fins a 32.000 litres, transportada fins a les instal·lacions de TMG. 

 
2. El mateix dia, abans de les 13 hores, el proveïdor seleccionat comunicarà a TMG, 

a través del correu electrònic contractacio@tmgsa.cat la oferta per la comanda de 
subministrament de gasoil. 

 
3. El mateix dia, abans de les 14 hores, TMG sol·licitarà la comanda de 

subministrament a través del correu electrònic contractacio@tmgsa.cat, al 
proveïdor que hagi presentat la oferta més avantatjosa econòmicament. 

 
El plec de condicions tècniques regula les condicions específiques d’aquest apartat. 
 
En aquest acord marc no esta contemplada cap adjudicació mínima de contractació 
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derivada per cadascun dels proveïdors seleccionats. En cas que el proveïdor 
seleccionat no presenti mai la oferta més avantatjosa econòmicament no tindrà cap 
adjudicació en el transcurs d’aquest acord marc i no tindrà dret a reclamar. 
 
 
24. OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS DE LA CONTRACTACIÓ DERIVADA 

1. Al compliment d’aquest Plec de Clàusules Administratives particulars i al 
compliment al Plec de Prescripcions tècniques. 

 
2. Les empreses adjudicatàries seran responsables dels danys i perjudicis causats a 

Transports Municipals del Gironès i a tercers en el desenvolupament d’aquest 
Acord marc i en execució dels  seus contractes derivats i, per tant, Transports 
Municipals del Gironès SA queda eximida, en aquest sentit, de tota 
responsabilitat.  
 
A tal efecte les empreses adjudicatàries han d’estar en possessió d’una pòlissa de  
responsabilitat civil que asseguri riscos d’indemnització pels danys materials, 
personals i/o  patrimonials purs, derivats de l’exercici de l’activitat empresarial, 
amb un import mínim de 300.000 euros i que haurà d’incloure totes  les activitats 
objecte d’aquest acord marc.  

 
3. Designar l’interlocutor per a les relacions i solució de les incidències que es 

puguin derivar de l'execució d'aquest contracte i els responsables que per part de 
l’entitat realitzaran totes aquelles comunicacions de tramitació de caràcter 
repetitiu, com la transmissió de dades de l’empresa, avisos de lliuraments, 
d’albarans i factures, i altres de caràcter similar, indicant el nom, cognoms, 
número de DNI, telèfons, fax i adreça de correu electrònic assignats i càrrec en 
l’organització de l’empresa. 

 
4. Obligació de utilitzar la llengua catalana:  
 

L’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
Transports Municipals del Gironès  derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 
acord marc.  
 
En tot cas, l’empresa adjudicatària i, si s’escau, les empreses subcontractistes, 
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen.  

 
5. Obligacions laborals i de prevenció de riscos laborals:  
 

L’adjudicatari 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, així com del compliment de totes les 
normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre 
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aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres. 
 
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el 
compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals 
que li corresponen. Sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats 
empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus 
treballadors. 
 
A més l'empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment de la normativa 
vigent de prevenció de riscos laborals de les empreses que aquesta subcontracti, 
sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats empresarials. 
En cas de incidents/accidents del personal que realitza el servei en les 
instal.lacions de Transports Municipals del Gironès S,A, l'empresa haurà de 
informar a Transports Municipals del Gironès, sobre els fets, les seves causes i la 
proposta de les mesures preventives necessàries perquè no es repeteixi. 

 
 
25. FORMA DE PAGAMENT DELS CONTRACTES DERIVATS DE L’ACORD MARC 

Transports Municipals del Gironès, SA pagarà a l’adjudicatari dins dels trenta dies 
següents a la data d’aprovació de les factures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gerent de Tranports Municipals del Gironès S.A. 
Girona,    19 de març de 2015 
 


