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PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES  I ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE DANYS DELS 
IMMOBLES DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
 
1. Definició de l'objecte del contracte. 
És objecte del present Plec la formalització del contracte privat de 
l’assegurança dels danys dels immobles de l’Ajuntament d’Amposta que 
figuren al plec de prescripcions tècniques. 
Les necessitats administratives a satisfer i els factors que intervenen en el 
present contracte estan definides al plec de prescripcions tècniques. 
 
2. Naturalesa. 
Aquest contracte té caràcter privat i es regularà: 
• En quant a la seva preparació i adjudicació pel present Plec, el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/20111, de 14 de 
novembre, el RD. 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, el RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
que desenvolupa parcialment la LCSP, Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública i normativa complementària. 

• En quant a la seva execució i acabament per la legislació sobre 
assegurances que li resulti d’aplicació. 

 
3. Pressupost. 
El preu màxim de la contractació es fixa en la quantitat total de 16.800,00 €. 
per cadascuna de les anualitats de durada del contracte. Dita quantitat 
inclou la totalitat dels impostos d’aplicació.  
El valor estimat del present contracte ascendeix a 50.400,00 €, d’acord amb 
l’article 88.6 del TRLCSP. 
Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta l'import màxim. 
Dita oferta inclourà la totalitat dels tributs que li siguin d'aplicació segons la 
legislació vigent. 
No s'admet la revisió de preus.  
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible. 
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La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la 
partida corresponent del pressupost de despeses per als exercicis de 
durada del contracte. En tot cas l’adjudicació restarà subjecta a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient als pressupostos 
municipals dels anys 2018, 2019 i 2020, ja que de no existir dit crèdit no 
podria iniciar-se l’execució del contracte. 
El pagament del preu del contracte s'efectuarà per anualitats anticipades. 
Les factures s’hauran d’emetre en la forma prevista a la normativa vigent. 
Les factures electròniques es presentaran per mig de la plataforma FACe. 
 
4. Durada del contracte i possibles pròrrogues. 
La durada de l’assegurança que es contracti serà per un total de 3 anys (des 
de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020) sense possibilitat de 
pròrroga. 
 
5. Procediment d'adjudicació. 
El contracte s'adjudicarà pel procediment obert previst als articles 157 a 161 
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic i els articles 
corresponents del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, en què tot empresari interessat podrà presentar 
una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels termes del contracte, 
d’acord amb l’article 157 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, amb aplicació d’alguna de les mesures de gestió eficient en la 
tramitació previstes al Decret llei 3/2016, de 31 de maig. 
La tramitació del procediment serà la d’urgència prevista a l’article 112 del 
TRLCSP. 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més 
avantatjosa s’ha d’atendre a diversos criteris directament vinculats a 
l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic i amb la clàusula 9 d’aquest Plec. 
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan existeixi 
alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que 
consten en aquest plec. 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització 
d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el perfil del 
contractant al qual es podrà accedir a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
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6. Capacitat per a contractar. 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin 
incurses en prohibicions per contractar, acreditin la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional. 
1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà: 
a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte 
fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva 
activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 
b) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals 
d’Estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre 
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts, o 
mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els 
termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions 
comunitàries d’aplicació. 
c) La capacitat d’obrar dels altres empresaris estrangers, amb informe de la 
Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de 
l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de 
l’empresa. 
2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les 
prohibicions de contractar de l’article 60 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, podrà realitzar-se: 
a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, 
i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot 
ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat 
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.  
b) Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i 
aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, 
també es pot substituir per una declaració responsable, atorgada davant 
una autoritat judicial. 
3. La solvència de l’empresari: 
3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà 
mitjançant una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un 
import mínim de 500.000,00 euros. 
3.2. En el present contracte de serveis la solvència tècnica dels empresaris 
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s’acreditarà mitjançant la presentació dels justificants de: 
• Acreditar un mínim de primes d’assegurança mediades de 600.000,00 €. 
• Haver prestat serveis de mediació d’assegurances similars durant els 

últims 5 anys. 
 
7. Presentació de proposicions i documentació administrativa. 
Les ofertes es presentaran al Departament de Secretaria de l’Ajuntament 
d’Amposta,  a la següent direcció: Plaça de l’Ajuntament, 2 – 4, 43870 
d’Amposta (Tarragona), de 9,00 a 14,00 hores, en el termini de 13 dies 
naturals comptats a partir de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament d’Amposta. 
Les proposicions es poden presentar per correu en qualsevol dels indrets 
establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar 
la data d’imposició de l’enviament en 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, consignant-se el títol complet de l’objecte del contracte i nom 
del licitador. L’acreditació de la recepció de l’esmentat tèlex, fax o telegrama 
s’efectuarà mitjançant diligència estesa per la Secretària municipal. Sense la 
concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda 
per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data d’acabament del 
termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu 
dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, 
aquesta no serà admesa. 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no podrà 
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet 
individualment o consta en més d’una unió temporal. La infracció 
d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes 
subscrites per aquest. 
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per 
l’empresari de les clàusules d’aquest Plec. 
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en dos sobres 
tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili als efectes de 
notificacions, en què hi constarà la denominació del sobre i la llegenda 
“Proposició per licitar a la contractació de l’assegurança dels danys dels 
immobles de l’Ajuntament d’Amposta”. La denominació dels sobres és la 
següent: 
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• Sobre 1: Documentació administrativa. 
• Sobre 2: Oferta avaluable amb judici de valor. 
• Sobre 3: Oferta avaluable automàticament o amb fórmules 

matemàtiques. 
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies 
autenticades, d’acord amb la legislació en vigor. 
A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents: 
Sobre 1: Documentació administrativa. (de conformitat amb l’article 146 
TRLCSP): 
a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica: la capacitat 
d’obrar de les empreses espanyoles que siguin persones jurídiques 
s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o de modificació inscrita en 
el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme la legislació mercantil. 
Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o el document de 
constitució, els estatuts o l’acta fundacional en què constin les normes que 
regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar 
la documentació que acrediti que consten inscrites en els registres 
professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a l’apartat 
2 de l’annex I del RGLCAP. 
Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar 
un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, 
prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrits en el registre local 
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta 
l’objecte del contracte.  
En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de 
licitació, per integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat i capacitat. A més, cal indicar en un 
document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de 
la participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat 
perquè, durant la vigència del contracte, exerceixi la plena representació de 
totes davant l’Administració. Així mateix, ha de constar el compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. 
El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel 
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representant de cadascuna de les empreses que integren la unió. 
b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les 
ofertes: quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal 
presentar un poder notarial suficient per fer-ho i una fotocòpia del 
document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment. 
Quant a la forma del poder, ha de reunir els següents requisits: 
• Ha de ser escriptura pública. 
• Ha de ser còpia autèntica. 
• Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial 

corresponent. 
També cal aportar el NIF de l’apoderat que signa la plica que es presenta a 
la licitació. 
c) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: aquest requisit 
s’ha de complir d’acord amb les previsions de l’apartat tercer de la clàusula 
sisena d’aquest plec, deixant constància en aquest sobre de tota la 
documentació exigida per justificar que es disposa de la solvència 
requerida. En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en 
formen part han d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica 
o professional exigida en aquest plec.  
d) Declaració responsable de no concórrer en una prohibició per contractar 
de les recollides en l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic: aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent 
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, sense perjudici de que la justificació 
acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans de l’adjudicació 
definitiva, per l’empresari a favor del qual s’hagi d’efectuar. La prova 
d'aquesta circumstància podrà realitzar-se per qualsevol dels mitjans 
assenyalats a l'article 73 TRLCSP. 
En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en 
algun tribut, a tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat 
Social, de conformitat amb la legislació vigent aplicable, aquesta 
circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, 
especificant el supòsit legal d’exempció que hi concorre. 
e) Submissió als jutjats i tribunals espanyols: les empreses estrangeres han 
d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols per a 
totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia 
expressa al seu propi fur. 
f) Grup empresarial: les empreses han d’aportar una declaració sobre el 
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grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el 
componen i la denominació del grup. 
g) Sucursal a Espanya: les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 
Unió Europea han d’acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que 
han designat apoderats o representants per a les seves operacions, i que 
consten inscrites en el Registre Mercantil. 
h) Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de 
mitjans materials i/o personals, necessaris per a garantir l’execució d’aquest 
contracte de serveis d’acord amb el plec de clàusules, el plec tècnic i l’oferta 
que presenten 
i) Autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta degudament signada pel 
licitador o el seu representant per poder consultar durant el procés de 
licitació i durant la vigència del contracte, en cas de ser adjudicatari del 
mateix, les vegades que sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la seguretat social per part de l’adjudicatari. 
j) Una adreça de correu electrònic en la que s’efectuaran les notificacions 
que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del 
contracte que es licita per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb el TRLCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En 
aquesta adreça de correu electrònic es rebran els avisos de la posada a 
disposició de la notificació. Un cop l’empresa rebi el correu electrònic 
indicant que la notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, 
haurà d’accedir-hi, mitjançant l’enllaç que se li enviarà a aquest efecte. 
k) Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre. 
El contingut del sobre número 1 es podrà substituir per la declaració 
responsable segons el model que figura en l’annex 1. 
Cas que l’empresa que es proposi com adjudicatària del contracte hagi 
presentat aquesta declaració responsable, juntament amb la documentació 
per l’adjudicació del contracte prevista en la clàusula 14 del present plec i, en 
el mateix termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment deurà 
presentar la documentació administrativa prevista en la present clàusula. Si 
en el termini abans assenyalat no s'hagués rebut aquesta documentació o 
aquesta fora incomplerta, la Mesa de contractació, en el seu cas, proposarà 
com adjudicatari al licitador o licitadors següents per ordre de les seves 
ofertes. 
Sobre 2:  Oferta avaluable amb judici de valor. 
El licitador presentarà una memòria on s’inclourà: 
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1. Personal i capacitat de resposta, on especificarà els mitjans humans i 
materials per dur a terme l’execució del contracte. 
2. Proposta d’organització del servei, on especificarà els procediments i 
protocols d’actuació, especialment pel que fa al procediment de resolució 
d’incidències i/o sinistres. I també la disponibilitat d’un programa de gestió 
visible en web o similar per Ajuntament. 
La memòria s’ajustarà al model que figura a l’annex 2. 
Sobre 3: Oferta avaluables automàticament o amb fórmules matemàtiques. 
En/Na ........................ amb NIF núm. ................, en nom propi, (o en 
representació de l'empresa ..........., CIF núm. .........., domiciliada a ........... 
carrer ................, núm. .........), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la contractació de l’assegurança dels danys dels immobles de 
l’Ajuntament d’Amposta, es compromet a portar-la a terme amb subjecció 
als Plecs de  clàusules administratives particulars i tècniques, al TRLCSP, el 
RD 817/2009 i RLCAP en les condicions següents: 
• Preu: ............ euros any. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i 

xifres).  
• Reducció de franquícia tot risc danys materials: ......... €., essent la  

franquícia definitiva de .......... €. 
Amposta, .... de ...................... de 2018. 
Signatura del licitador, 
 
8. Garanties. 
Donades les característiques del contracte no s’exigeix la constitució de 
garantia provisional i definitiva. 
 
9. Criteris per l’adjudicació. 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més 
avantatjosa s’atendrà als criteris d’adjudicació següents:  
a) Criteris avaluables amb judici de valor: 
1. Personal i capacitat de resposta (màxim 20 punts). Es valorarà l’aportació 
de mitjans humans i materials adequats per dur a terme l’execució del 
contracte. Així, es valorarà el nombre de persones i perfils professionals, la 
seva disponibilitat horària, els mitjans tècnics per l’execució del contracte, el 
tipus de mediador ofert i les instal·lacions proposades per donar resposta 
al servei amb l’objectiu de millorar la capacitat de resposta i les condicions 
del contracte. Aquest punt es desglossa en: 
• Experiència i adequació del personal proposat (màxim de 15 punts). Es 
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puntuarà: 
− Tipus de mediador (màxim 5 punts): 

Corredor: 5 punts. 
Vinculat: 3 punts. 
Extern: 1 punt. 

− Representant (màxim 5 punts). Es puntuarà l’experiència, la 
titulació i la dedicació. 

− Altre personal adscrit al servei (màxim 5 punts). Es puntuarà 
l’experiència, la titulació i la dedicació. 

• Capacitat de resposta al servei  (màxim 5 punts). Es puntuarà: 
− Oficina oberta a Amposta o en poblacions distants fins a 5 

quilòmetres: 5 punts. 
− Oficina oberta en poblacions distants entre 5,01 i 15 quilòmetres: 

2 punts. 
− Oficina oberta en poblacions distants més de 15 quilòmetres: 1 

punt. 
2. Proposta d’organització del servei (màxim 20 punts). Es valorarà la 
proposta d’organització que faci el licitador on explicarà els procediments i 
protocols d’actuació, especialment pel que fa al procediment de resolució 
d’incidències i/o sinistres. Es valorarà també la disposició d’un programa de 
gestió visible en web o similar per Ajuntament. 
La valoració es realitzarà pel mètode de comparació entre les ofertes 
presentades. 
b) Criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmules 
matemàtiques: 
1. Preu: 40 punts. Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a 
avaluar l’oferta mitjançant la següent fórmula matemàtica: 
                       40 x preu de l’oferta més econòmica 
Puntuació de cada oferta = ------------------------------------------------------------ 
                            preu de l’oferta que es puntua 
2. Reducció de franquícia tot risc danys materials: 20 punts. Es valorarà a 
raó d’1 punt per cada 7,50 € de reducció sobre la franquícia tot risc danys 
materials de 300 € fins un màxim de 20 punts. No s’avaluaran reduccions 
inferiors a fraccions de 7,50 €. 
No s’avaluaran ofertes de reducció de franquícia per danys elèctrics. 
 
10.  Mesa de contractació. 
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la 
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Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
en relació amb l’article 21.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic estarà presidida per un membre de la Corporació o un 
funcionari d’aquesta i actuarà com a Secretari un funcionari de la 
Corporació. N’han de formar part, almenys quatre vocals, entre els quals 
estaran els funcionaris/es que realitzin les funcions de Secretaria, i 
Intervenció, com també els altres que designi l’òrgan de contractació entre 
el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la 
Corporació, o membres electes d’aquesta. 
La Mesa podrà estar assistida dels tècnics que consideri adients per la 
valoració de les ofertes presentades. 
Conformen la Mesa de Contractació els membres següents: 
• President: Sr. Tomàs Bertomeu i Balart, Regidor delegat. 
• Vocal: Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària de la Corporació. 
• Vocal: Sra. Maria del Mar Medall González, Vocal Interventora. 
• Vocal: Ramon Noche Arnau, funcionari de la Corporació. 
• Vocal: Sandra Nagera Fernández, treballadora de la Corporació. 
• Secretària de la Mesa: Verònica Arasa Gallego, funcionària de la 

Corporació. 
 
11. Prerrogatives de l’Administració. 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, ostenta les prerrogatives següents: 
• Interpretació del contracte. 
• Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment. 
• Modificació del contracte per raons d’interès públic. 
• Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 
En tot cas es donarà audiència al contractista, tot seguint els tràmits que 
preveu l’article 211 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
12. Obertura dels sobres número 1 i 2. 
De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 
de maig, la Mesa de contractació en una fase prèvia interna analitzarà la 
capacitat i solvència de les empreses licitadores i l’informe tècnic relatiu a 
les propostes avaluables mitjançant criteris subjectius o judici de valor, 
proposant l’admissió o no admissió d’empreses licitadores i la puntuació de 
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les proposicions avaluables mitjançant judici de valor. 
Prèviament a aquesta fase interna, la Secretària de la Corporació qualificarà 
els documents presentats en temps i forma inclosos en el sobre número 1. 
Si observa defectes materials en la documentació presentada ho 
comunicarà als interessats, atorgant-los un termini no superior als 3 dies 
hàbils per la subsanació dels defectes. 
Els tècnics municipals procediran, també de forma prèvia a la fase interna, a 
l’obertura dels sobres número 2 i realitzaran l’informe tècnic relatiu a les 
propostes avaluables mitjançant un judici de valor, aquest informe es deurà 
traslladar a la Mesa de contractació, amb una antelació mínima d’un dia 
respecte el previst per la realització de la fase pública de la Mesa de 
contractació. 
 
13. Obertura dels sobres número 3. 
L'obertura de les ofertes presentades per les empreses licitadores (sobre 3) 
es realitzarà en la fase pública de la Mesa de contractació, la qual tindrà lloc 
a les 12:00 hores del tercer dia hàbil següent al de l'acabament del termini 
de presentació de les ofertes.  
La Mesa donarà vista de les proposicions avaluables mitjançant judici de 
valor i de l’informe tècnic sobre aquestes i donarà lectura als acords 
adoptats sobre l’admissió o no admissió i la puntuació de les proposicions 
avaluables mitjançant judici de valor. Finalment procedirà a l’obertura de les 
ofertes avaluables automàticament o mitjançant fórmules matemàtiques. 
Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els 
informes tècnics que consideri convenients, per a la valoració d’aquestes 
d’acord als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec. 
 
14. Requeriment de documentació. 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa perquè, en el termini de cinc dies hàbils comptat des del 
següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta 
per poder comprovar durant tota la vigència del contracte quantes vegades 
sigui necessari el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat social.  
Si en el termini abans assenyalat no s'hagués rebut aquesta documentació, 
la Mesa de contractació, en el seu cas, proposarà com adjudicatari al 
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licitador o licitadors següents per ordre de les seves ofertes. 
 
15. Adjudicació del contracte. 
Rebuda la documentació sol·licitada l’òrgan de contractació adjudicarà el 
contracte en els deu dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que 
consten en el plec. 
L’adjudicació serà en tot cas motivada i haurà de contenir els aspectes 
assenyalats a l’article 151.4 del TRLCSP, i es publicarà simultàniament en el 
perfil de contractant.  
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al 
licitador exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment 
fundat contra la decisió d’adjudicació. 
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que 
consten en el plec. 
 
16. Formalització del contracte. 
L'adjudicatari s'obliga a formalitzar el contracte mitjançant document 
administratiu en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació 
de l'adjudicació definitiva.  
La no formalització del contracte en el termini establert, per causa 
imputable al contractista, suposarà la resolució del contracte amb pèrdua 
de la garantia i indemnització dels danys i perjudicis ocasionats. 
Per Secretaria es procedirà a notificar el text íntegre de l'adjudicació del 
contracte als licitadors participants, amb oferiment de recursos i constància 
de la recepció. 
 
17. Compliment del contracte. 
El contractista està obligat a complir el contracte en els termes assenyalats 
en el present Plec, al Plec de prescripcions tècniques i a la legislació sobre 
assegurances. 
 
18. Revisió de preus. 
No procedeix. 
 
19. Modificació del contracte. 
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El contracte podrà modificar-se amb motiu de la incorporació de nous edificis 
al patrimoni de l’Ajuntament d’Amposta o a la desaparició d’alguns dels que 
constitueixen l’objecte del contracte que figuren al Plec de prescripcions 
tècniques. 
Així mateix es podrà modificar el contracte amb les variacions en més o en 
menys que sofreixi el contingut dels immobles que constitueixen l’objecte del  
contracte o els que es puguin incorporar. 
Les modificacions previstes als paràgrafs anteriors, en cap cas podran ser 
superiors a un 15 per 100 del preu del contracte per cadascuna de les 
anualitats de durada del contracte. 
 
20. Causes de resolució. 
Són causes de resolució del contracte les previstes en la legislació sobre 
assegurances que siguin d’aplicació.  
 
21. Jurisdicció competent. 
Per acceptació del plec s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i 
privilegi i se sotmet al jutjat contenciós administratiu de Tarragona per 
resoldre i conèixer les qüestions i incidències que de manera directa o 
indirecta puguin derivar-se del contracte.  
Donat el caràcter exclusivament administratiu de la contracta, totes les 
qüestions o divergències que sorgeixin amb motiu del seu desenvolupament, 
es resoldran per la via administrativa o per la jurisdicció contenciós 
administrativa. 
 
22.  Protecció de dades de caràcter personal. 
En el cas que l’execució del contracte suposi la necessitat d’accés a dades de 
caràcter personal, el contractista, com a responsable del tractament, queda 
obligat al compliment de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de dades de caràcter personal i del Real decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pels que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 
orgànica 15/1999 y demés normativa aplicable i vigent sobre la protecció de 
dades de caràcter personal, que pugui donar-se durant l’execució del 
present contracte. 
L’adjudicatari respondrà per tant, de totes les infraccions en que podria 
incórrer en el cas que destini les dades personals a una altra finalitat, els 
comuniqui a un tercer , o en general, els utilitzi de forma irregular, així 
mateix quan no adopti les mesures corresponents per l’emmagatzematge i 
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custòdia dels mateixos. A tal efecte, s’obliga a indemnitzar a l’Ajuntament, 
per qualsevol dels perjudicis que sofreixi directament o per tota reclamació, 
acció o procediment, que porti la seva causa per incompliment o 
compliment defectuós per part de l’adjudicatari del disposat tant en el 
contracte com en la normativa reguladora de la protecció de dades de 
caràcter personal. 
Als efectes de l’article 12 de la llei 15/1999, l’adjudicatari únicament tractarà 
les dades de caràcter personal als que pugui tenir accés conforme a les 
instruccions de l’Ajuntament i no els aplicarà o utilitzarà amb una finalitat 
diferent a l’objecte del contracte, ni els comunicarà, ni tant sols per la seva 
conservació, a d’altres persones/tercers. 
L’adjudicatari caldrà que adopti les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i 
evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès que 
els elements tecnològics objecte del contracte hi seran exposats així com 
l’acció humana. A aquests efecte l’adjudicatari caldrà que apliqui els nivells 
de seguretat que s’estableixen al Real Decreto 1720/2007 d’acord a la 
naturalesa de les dades que tracti. 
 
Amposta, 16 de novembre de 2017. 
L’ALCALDE,  
 



 
EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL  

 

C I U T A T  D ’ A M P O S T A  

 

ANNEX 1: MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
PROCEDIMENT: procediment obert per l’adjudicació del contracte de 
l’assegurança dels danys dels immobles de l’Ajuntament d’Amposta. 
 
Dades de l’empresa: 
Denominació ___________________________________________________ 
Adreça _________________________________________________________ 
Municipi i Codi postal __________________________________________ 
Província/Estat _________________________________________________ 
CIF _____________________________________________________________ 
Dades de l’escriptura o document de constitució _______________ 
 
Dades del representant: (1) 
Nom i cognoms ________________________________________________ 
Adreça _________________________________________________________ 
Municipi i Codi postal __________________________________________ 
DNI _____________________________________________________________ 
Representació amb al qual actua _______________________________ 
Dades de l’escriptura de poder _________________________________ 
 
En la representació anterior formulo declaració responsable per participar 
en el procediment indicat a l’encapçalament: 
 
1. L’empresa  
Ha estat constituïda mitjançant ______________________________ 
Figura inscrita en el Registre _________________________________ 

 Disposa de la solvència econòmica, financera i tècnica exigida per 
l’adjudicació del contracte objecte del procediment indicat a 
l’encapçalament. 

 No està inclosa en cap de les prohibicions de contractar amb 
l’Administració previstes en l’article 60 del TRLCSP i, especialment, de 
trobar-se al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 Pertany al grup empresarial denominat _________________________, 
en el qual s’integren les empreses següents: _________________________. 
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 Es sotmet als jutjats i tribunals espanyols per a totes les 
incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa 
al seu propi fur.(2) 

 
2.  L’empresa pertany a un Estat no membre de la Unió Europea. (3)  

 Té oberta una sucursal a Espanya. 
 Ha designat apoderats o representants per a les seves 

operacions. 
 Consta inscrita en el Registre Mercantil. 
 Es sotmet als jutjats i tribunals espanyols per a totes les 

incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa 
al seu propi fur. 

 
3.  L’empresa adquireix el compromís d’adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans materials i/o personals necessaris per a garantir 
l’execució del contracte d’obra d’acord amb el plec de clàusules, projecte i 
oferta que presenta. 
 
4. Designa com adreça de correu electrònic en la que s’efectuaran les 
notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte que es licita per mitjans electrònics a través del 
sistema de notificació e-NOTUM la següent: __________________________________. 
 
El sotasignat declara formalment que la informació continguda en la 
present declaració és exacta i veraç i ha estat facilitada amb ple 
coneixement de les conseqüències d’una falsa declaració de caràcter greu. 
 
Amposta, _____________________________________ 
(signatura) 
 
 
 
 
 
 
(1) Aquest apartat no es deurà emplenar en cas de que el licitador sigui una persona física. 
(2) Només en cas d’empreses estrangeres. 
(3) Només en cas d’empreses pertanyents a un Estat no membre de la Unió Europea. 
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ANNEX 2: Model de proposta tècnica amb judici de valor. 
 

El/la Sr./Sra.............................................................................., amb residència a 

....................................................., al carrer .........................................., número 

.........., i amb NIF ...................., declara que, assabentat/da de les condicions i 

els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del 

contracte de l’assegurança dels danys dels immobles de l’Ajuntament 

d’Amposta es compromet (en nom propi/ en nom i representació de 

l’empresa ....................................................) a executar-lo amb estricta 

subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb la següent 

proposta:  

 

Criteri de valoració 1 – Personal i capacitat de resposta (màxim 20 
punts).  
Subcriteri 1.1: Experiència i adequació del personal proposat (màxim 
de 15 punts).  

− Tipus de mediador (màxim 5 punts) 
− Representant (màxim 5 punts).  
− Altre personal adscrit al servei (màxim 5 punts).  

Subcriteri 1.2: Capacitat de resposta al servei  (màxim 5 punts).  
 

 

 

Criteri de valoració 2 – Proposta d’organització del servei (màxim 20 

punts). 
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PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’ASSEGURANÇA DE DANYS DELS IMMOBLES DE L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA. 
 
1. DADES GENERALS 
Prenedor: Ajuntament d’Amposta. 
Efecte: 01/01/2018 
Forma pagament: Anual 
Descripció del risc: Diversos locals de propietat, llogats o cedits destinats a 
oficines i activitats pròpies de l’Ajuntament. 
 
2. BÉNS I CAPITALS ASSEGURATS 
Continent: 
Edifici / Obres de reforma:…………………………………………… 27.037.076,00 € 
Contingut: 
Mobiliari, maquinària i existències………………………………….5.793.114,00 € 
 
(Segons relació adjunta) 

 
 RELACIÓ EDIFICIS / CAPITALS AJUNTAMENT D'AMPOSTA  

  RISC ADREÇA CONTINENT CONTINGUT 

1 CASA CONSISTORIAL PLAÇA ESPANYA, 3-4 925.000,00 € 620.000,00 € 

2 MERCAT MUNICIPAL AV ALCALDE PALAU, 60 620.000,00 € 155.000,00 € 

3 CENTRE SERVEIS SOCIALS EUROPA, 92-35 123.000,00 € 31.000,00 € 

4 CEIP AGUSTÍ BARBERÀ MADRID, 55 500.000,00 € 0,00 € 

5 CEIP MIQUEL GRANELL S. JUAN ARBÓ, 121 680.000,00 € 0,00 € 

6 CEIP S. MONTAGUT S. MONTAGUT, 102 432.000,00 € 0,00 € 

7 PAVELLÓ POLIESPORTIU S. JUAN ARBÓ S/N 495.000,00 € 31.000,00 € 

8 CEIP POBLE NOU EBRE S/N 62.000,00 € 0,00 € 

9 OFICINES POBLE NOU PÇ JARDÍ S/N 62.000,00 € 0,00 € 

10 
OFICINA DE TURISME I 
CENTRE AV SANT JAUME, 38 1.000.000,00 € 500.000,00 € 

11 LLAR D'INFANTS AV SANTA BARBARA, 89 216.000,00 € 62.000,00 € 

12 PAVELLÓ DE FIRES S .JUAN ARBÓ S/N 525.000,00 € 30.000,00 € 

13 PISCINA I GIMNÀS FRANÇA, 61 1.700.000,00 € 310.000,00 € 

14 BIBLIOTECA CASTELL, 6 770.000,00 € 310.000,00 € 

15 ESCOLA D'ART CASTELL, 2 617.000,00 € 155.000,00 € 

16 MUSEU DEL MONTSIÀ GRAN CAPITÀ, 34 617.000,00 € 65.000,00 € 

17 ARXIU MUNICIPAL SANT ANTONI, 3 62.000,00 € 185.000,00 € 
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18 PISTA D'ATLETISME ZONA XIRIBECS 310.000,00 € 30.000,00 € 

19 PISTA COBERTA S. JUAN ARBÓ S/N 310.000,00 € 0,00 € 

20 VESTUARIS I GRADERIA C.F BARCELONA, 11-13 310.000,00 € 18.000,00 € 

21 PISCINA POBLE NOU RONDA DELS PINS S/N 230.000,00 € 0,00 € 

22 EDIFICI EL CASAL SIMPÀTICA, 6 247.000,00 € 0,00 € 

23 CENTRE ARTESANIA BALADA 247.000,00 € 6.000,00 € 

24 HABITATGE LANZAROTE, 26 1r1a 50.000,00 € 0,00 € 

25 HABITATGE PARLAMENT, 15 2n 1a 25.000,00 € 0,00 € 

26 HABITATGE CERVANTES, 52 50.000,00 € 0,00 € 

27 CEMENTIRI MUNICIPAL PS XIPRERS 185.000,00 € 495.000,00 € 

28 TELECENTRE BONSUCCÉS, 6-8 18.000,00 € 18.000,00 € 

29 LLAR D'INFANTS PASSEIG CANAL, S/N 500.000,00 € 50.000,00 € 

30 EDIFICI ADMINISTRATIU PLAÇA ESPANYA, 5 350.000,00 € 50.000,00 € 

31 CENTRE DE SERVEIS PL TOSSES 500.000,00 € 50.000,00 € 

32 PAVELLÓ D'ESGRIMA ITÀLIA S/N 800.000,00 € 50.000,00 € 

33 
AGENCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA SALUT LOGRONYO, 5 20.000,00 € 6.000,00 € 

34 
RESIDENCIA CENTRE 
TECNIFICACIÓ FRANÇA S/N 1.800.000,00 € 100.000,00 € 

35 CENTRE ARTS VISUALS GRAN CAPITÀ, 34 800.000,00 € 600.000,00 €* 

36 ARXIU COMARCAL PG. GENERALITAT, 70-82 1.500.000,00 € 100.000,00 € 

37 HABITATGE TUTELAT BRASIL, 129-131 BAIXOS 20.000,00 € 6.000,00 € 

38 ESPAI SOCIAL AMERICA I AV CATALUN 6.000,00 € 10.000,00 € 

39 EMISORA MUN DE RADIO AV PALAU I QUER,9-11 50.000,00 € 50.000,00 € 

40 CETECOM POL IND L'ORIOLA  863.276,00 € 875.114,00 € 

41 
EMISSOR DE RADIO 400 
WAT C/BERLIN S/N POL IND 0,00 € 8.000,00 € 

42 LOCAL SERVEI SOCIALS SANT ROC, 8-14 180.000,00 € 40.000,00 € 

43 HOTEL D'ENTITATS VERGE DEL CARME, 1-3 740.000,00 € 5.000,00 € 

44 
LOCAL ENTITATS CASETES 
DELS MESTRES VERGE DEL PILAR, 34 185.000,00 € 2.000,00 € 

45 CENTRE DE REM AV SANT JAUME, 61 875.000,00 € 190.000,00 € 

46 CASES DEL CASTELL ZONA DEL CASTELL S/N 7.800,00 € 0,00 € 

47 HABITATGE ATAULF, 12 27.000,00 € 0,00 € 

48 
EDIFICI NOVA ESCOLA 
D'ART S. JUAN ARBÓ, 2 2.665.000,00 € 150.000,00 € 

49 
CENTRE DE DIA MALALTS 
ALZHEIMER BARCLEONA 71-83 780.000,00 € 0,00 € 

50 BAR XIRIBECS PARC XIRIBECS S/N 180.000,00 € 0,00 € 

51 CLUB DE TIR PARTIDA AMETLLE S/N 740.000,00 € 0,00 € 

52 BARRACA DEL POBLE NOU PARCEL.LA 82 20.000,00 € 0,00 € 
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53 
COMISSARIA POLICIA 
LOCAL BARCELONA, 64 0,00 € 80.000,00 € 

54 CASAL DE LA MÚSICA POL IND TOSSES 0,00 € 200.000,00 € 

55 CENTRE DE L'ÀNGEL AV JOSEP TARRADELLAS 1.460.000,00 € 0,00 € 

56 ESCORXADOR PDA TOSSES S/N 240.000,00 € 150.000,00 € 

57 ANTIC SINDICAT AV. RÀPITA, 43 340.000,00 € 0,00 € 

  TOTAL 27.037.076,00 € 5.793.114,00 € 

 
* Inclou les obres del fons d’art municipal dipositades al Centre i les obres 
en dipòsit d’Innocenci Soriano-Montagut segons relació que figura com 
annex 
 
3. COBERTURES 
GARANTIES: 
- TOT RISC DANYS MATERIALS   INCLÓS 
- GARANTIES ADICIONALS    INCLÓS 
- ROBATORI I EXPOLIACIÓ         120.000€ PRIMER RISC 

Desperfectes    15.000 € PRIMER RISC 
Robatori del continent    15.000 € PRIMER RISC 
Metàl·lic              6.000 € PRIMER RISC 

Transport de fons               6.000 € PRIMER RISC 
- DANYS ELECTRICS                   60.000 € PRIMER RISC 
- EQUIPS ELECTRÒNICS                         100.000 € PRIMER RISC 
- VIDRES / LLUNES / ROTULS   10.000 € PRIMER RISC 
FRANQUICIES: 
- TOT RISC DANYS MATERIALS       300,00 € 
- DANYS ELECTRICS         150,00 € 
CLÀUSULES: 
- VALOR DE REPOSICÓ A NOU 
- HONORARIS PERITS I PROFESIONALS NOMINATS PER L’ASSEGURAT 
LIMIT DE 30.000 € 
- CLÀUSULA MARGE DEL 20% 
- DANYS ELECTRICS AMPLIS 
MESURES DE SEGURETAT: 
- EXTINTORS 
- TANCAMENTS METÀL·LICS 
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ANNEX 

FONS D'ART MUNICIPAL    

 Títol  Autor  Valoració  

Co-001 Festes 1984 Baldomero Barberà  500 

P-001 Cartell Festes Majors  1957 Desconegut 800 

P-002 Cartell Festes Majors  1962 Desconegut 800 

P-003 Cartell Festes Majors  1960 G. Ripoll 800 

P-004 Cartell Festes Majors  1959 Reclam 800 

P-005 Cartell Festes Majors  1954 L. Júbilo 800 

P-006 Cartell Festes Majors  1952 Desconegut 800 

P-007 Cartell Festes Majors  1957 Desconegut 800 

P-008 Nit i dia. Cartell Festes Majors 1958 Desconegut 800 

P-009 Pintor festivo. Cartell Festes Majors 1955 Desconegut 800 

P-010 Cartell Festes Majors 1956 Desconegut 800 

P-011 Cartell Festes Major 1954 Desconegut 800 

P-012 Gaviotas. Cartell de Festes Majors 1963 Emili Bonet 800 

P-013 Cartell Festes Majors 1955 Salomó 800 

P-014 Cartell Festes Majors 1953 G. Ripoll 800 

P-015 Cartell Festes Majors 1956 Salomó 800 

P-016 S. títol (Dibuix preparatori cartell de festes) Desconegut 800 

P-017 Festes Majors Amposta 1956 Rey Padilla 800 

P-018 Porches Ayneto 100 

P-019 Sardines José Ferré 100 

P-020 Masia con rosales L. Suñe 150 

P-021 Bodegó José Vidal i Obrados 150 

P-022 Place Fustemberg de París Joan Sole i Jové 2800 

P-023 Manresa Ernest Descalç i Pujol 1000 

P-024 Port de Barcelona  Agustin Penadés 900 

P-025 Casa caiguda  Jaume Casacuberta 500 

P-026 Sense títol  Desconegut 100 

P-027 Retrat femení Noni Ena  150 

P-028 Botella buida  M. Roig i Guardià 800 

P-029 Composición Fco. Valladolid i Carretero 1200 

P-030 Alfarero Tomàs Silverio Ferré Nofre 800 

P-031 Carrer amb muntanya  Narcís Galià i Adell  2000 

P-032 Gitana Tomàs Silverio Ferré Nofre 800 

P-033 Lluita Ernest Descalç i Pujol 2000 

P-034 Bodegó Roberto Escoda 600 

P-035 Estudio J. Castell 800 

P-036 Circo en el suburbio Joan Sole i Jové 2200 

P-037 El rentador Jaume Queralt 500 
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P-038 La Riba Tomás Olivar 1200 

P-039 Veleros  Jacinto Olivé 1800 

P-040 Montseny Baldomero Barberà  600 

P-041 Grafit Josep Lluis Méndez  100 

P-042 Sense títol  M.J. Masià 50 

P-043 Aedipus J. Emilio Gallardo 400 

P-044 La Sénia  Marisol Panisello 200 

P-045 Pomes Josep Gonzalez 150 

P-046 Paisatge Joan Juncosa Roselló 1500 

P-047 La copa Jordi Sarrá 500 

P-048 Interior Manel Margalef 2800 

P-049 Paisatge Marc Ferré 300 

P-050 Bodegó Marisol Panisello 300 

P-051 Tema de Montblanc Agustí Penadés 700 

P-052 Perfil Carles Guerra 4000 

P-053 Reconsideració Albert Lluch i Navarro 1500 

P-054 Mans Adrià Pina 1200 

P-055 Sebastià Joan Arbó Paco Chika 700 

P-056 Diàleg José Andreu i Galiana 500 

P-057 Sense títol Pere Folch 2000 

P-058 Abstracció  Manolo Ripollés 600 

P-059 Encadenament gestual jesus Iraizoz 600 

P-060 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-061 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-062 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-063 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-064 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-065 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-066 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-067 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-068 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-069 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-070 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-071 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-072 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-073 Retrats d'alcaldes  Desconegut 100 

P-092 La ribera  Francisco Santiago Carbó 300 

P-093 Canal derecha Ebro paso por la Carrova Josep Rollan 200 

P-094 Roques d'argila. Sant Feliu de Llobregat Manuel Plana i Sicilia  500 

P-095 Neu a La Sardenya Manuel Plana i Sicilia  500 

P-096 Paisatge Felip Pruñonosa i Porcar 300 
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P-097 Paisatge de mig camí  Joan Antó i Cardona 200 

P-098 Pont de pedra Máxim Ortí i Morales 300 

P-099 Sense títol Guinard 60 

P-100 Amposta des del riu Emili Bonet i Casanova 800 

P-104 Perquè tu ets el projecte 3 Carles Guerra 10000 

D-001 Sense títol  Josep Peris 60 

D-002 Ibiza Joan Soler i Jové 700 

D-003 Stuttgart Joan Soler i Jové 1000 

D-004 Sense títol  Desconegut 100 

D-005 Platja Lluis Roura 200 

D-006 Retrat de Francisco Franco Crispo 50 

D-009 Saint Germain des Prés, París  Joan Soler i Jové 600 

D-010 Sense títol Niulu 60 

D-011 Cementiri César Estrany Gendre 500 

D-012 La violinista Jaume Planas i Gallés 500 

D-013 Figura africana Niulu 60 

D-014 Jugador de solitaris  Joan Centellas i Banqué 400 

D-015 Retrat de pagès Agustí Fortuño i Chale 400 

D-016 La parròquia de Centelles José Musach i Bellver 400 

D-017 La muntanya Roberto Escoda Valldepérez 300 

D-019 Musa Albert Coma i Estadella 500 

D-020 Amposta Roberto Escoda Valldepérez 300 

D-021 Carrer Petritxol Carné Obach 300 

D-022 Carrer d'Amposta Camps Caro 100 

D-023 Salou Barenys 200 

D-024 Pescadors  Miquel M. Abril 150 

D-025 Manresa Josep Vila i Closes 250 

D-026 Mercat Joan Soler i Jové 500 

D-027 Pensament d'amor Casimiro Martínez Tarrassó  600 

D-028 Cistell i gàbia d'ocell Mercè Canosa 250 

D-029 Paisatge amb un paller Ramon Noé i Hierro 200 

D-030 La sardana Antoni Boix 500 

D-031 Sense títol Rosa Maria Zaragoza Padró 100 

D-032 Paisatge Blai Sanchís i Bonet  100 

D-033 Homenatge a Giotto Alfonso Costa i Beiro 300 

D-034 Sense títol Arab 100 

D-035 El molí de Miralles Màxim Ortí i Morales 250 

D-036 Retrat de dona Agustí Fortuño i Chale 400 

G-001 Tauromàquia ritual Pau Rodriguez  250 

G-002 Franges Carles Guerra 1500 

G-003 Blande la Loiza Jean Pierre Blanchet 60 
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G-004 Fantasia nº6 A. Castro 200 

G-005 Paisatge Desconegut 60 

G-006 Alcaudete (Jaén) Enric Salvatella i Cuevas 300 

G-007 Porto Civitanova, Adriático José Benet i Espuny 200 

G-010 Nu de dona (1) Innocenci Soriano Montagut 400 

G-011 Nu de dona (2) Innocenci Soriano Montagut 400 

G-012 Cursa de bous  Innocenci Soriano Montagut 500 

G-013 Arrossaire de l'Ebre Innocenci Soriano Montagut 400 

G-014 Muralla de Mirambell Carme Pau 200 

G-015 Plaça de bous d'Amposta Innocenci Soriano Montagut 500 

G-016 Olivares Enric Salvatella i Cuevas 150 

G-017 Arrossaire de l'Ebre Innocenci Soriano Montagut 500 

G-018 Carrer Sant Pere Miquel A. Soriano Montagut 200 

G-019 Salamanca Monumental Innocenci Soriano Montagut 400 

G-020 Salamanca Monumental Innocenci Soriano Montagut 400 

G-021 Amposta vora del riu Innocenci Soriano Montagut 500 

G-022 Hombre comiendo José Fernando Lozano 100 

G-023 Canal d'Amposta Miquel À. Soriano Montagut 100 

G-024 Alcaudete (Jaén) Enric Salvatella i Cuevas 150 

G-025 Amposta vora del riu Innocenci Soriano Montagut 400 

G-026 Carrer del Fosso Miquel À. Soriano Montagut 100 

G-027 Arrossaire de l'Ebre Innocenci Soriano Montagut 400 

G-028 Arrossaire de l'Ebre Innocenci Soriano Montagut 400 

G-029 Santa Pau de Girona José Benet i Espuny 300 

F-002 Retrat de José Gil Morales  Desconegut 30 

F-003 Fotografia  Desconegut 30 

F-004 Fotografia  Desconegut 30 

F-005 Fotografia  Desconegut 30 

F-006 Retrat dels Reis d'Espanya H. Fournier 30 

F-007 Retrat de la Unió Filharmònica  A. Ferrer 30 

F-008 Retrat de Francisco Franco Jalón Angel 30 

F-009 Retrat de José Fabregas Miralles  Desconegut 30 

F-010 Retrat de Primo de Rivera Angel Cortés 30 

F-011 Salvando las distancias  Telmo Moreno 1500 

Dip-001 Diploma Desconegut 100 

Instal·lació Amimposita Carles Guerra 15000 

Instal·lació  Sense títol Carles Guerra 15000 

Instal·lació  Assaig de joventut  Carles Guerra 6000 

    

FONS SORIANO MONTAGUT   

1 El miner Innocenci Soriano Montagut 1500 
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2 Miner picador Innocenci Soriano Montagut 1500 

3 Primer obra simetria  Innocenci Soriano Montagut 1500 

4 La sardana Innocenci Soriano Montagut 1500 

5 La victòria  Innocenci Soriano Montagut 2500 

6 Dona dormida  Innocenci Soriano Montagut 4000 

7 Jota valenciana Innocenci Soriano Montagut 1500 

8 Comte de Cartagena  Innocenci Soriano Montagut 1500 

9 Acadèmia St. Fernando Innocenci Soriano Montagut 1000 

10 Terres d'Amposta Innocenci Soriano Montagut 2000 

11 L'hivern Innocenci Soriano Montagut 2000 

12 Sardana Innocenci Soriano Montagut 1500 

13 Jota aragonesa Innocenci Soriano Montagut 1500 

14 Dona recolzada Innocenci Soriano Montagut 4000 

15 Ciutat d'Amposta Innocenci Soriano Montagut 1500 

16 La música  Innocenci Soriano Montagut 10000 

17 Vicente Bornay  Innocenci Soriano Montagut 1000 

18 Napolitana Innocenci Soriano Montagut 12000 

19 Nostàlgia Innocenci Soriano Montagut 4000 

20 Ciutat d'Amposta Innocenci Soriano Montagut 4000 

21 Sense títol Innocenci Soriano Montagut 1500 

22 Sant Francesc Innocenci Soriano Montagut 5000 

23 Amaya Marcos Innocenci Soriano Montagut 2000 

24 El fruit Innocenci Soriano Montagut 10000 

25 La candelera  Innocenci Soriano Montagut 8000 

26 Arrossaire de l'ebri amb ramàs Innocenci Soriano Montagut 2000 

27 Sense títol Innocenci Soriano Montagut 10000 

28 El meu fill Innocenci Soriano Montagut 1500 

29 Gitana  Innocenci Soriano Montagut 3000 

30 Salmatina Innocenci Soriano Montagut 4000 

31 Dona en repòs Innocenci Soriano Montagut 4000 

32 Amor de mare Innocenci Soriano Montagut 8000 

33 La meva mare Innocenci Soriano Montagut 6000 

34 Arrossaire  Innocenci Soriano Montagut 6000 

35 Joc del molinet no definitiu Innocenci Soriano Montagut 3000 

36 St. Francesc i el llop Innocenci Soriano Montagut 4000 

37 Pescador amb xarxa Innocenci Soriano Montagut 3000 

38 Pescador amb xarxa i ancora Innocenci Soriano Montagut 6000 

39 Treballador de l'arròs  Innocenci Soriano Montagut 3000 

40 Camàlic  Innocenci Soriano Montagut 3000 

41 Cabra saltant  Innocenci Soriano Montagut 4000 

42 Arrossaire llaurant l'arròs a l'era  Innocenci Soriano Montagut 6000 
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43 Arrossaire secant l'arròs  Innocenci Soriano Montagut 4000 

44 Planyidera salmantina Innocenci Soriano Montagut 6000 

45 Primera obra Innocenci Soriano Montagut 1000 

46 Arrossaire amb cabàs  Innocenci Soriano Montagut 3000 

47 El llenyataire Innocenci Soriano Montagut 20000 

48 Banyista asseguda Innocenci Soriano Montagut 1500 

49 Moviment  Innocenci Soriano Montagut 8000 

50 Banyista  Innocenci Soriano Montagut 3000 

51 Una dona aixecant-se Innocenci Soriano Montagut 2000 

52 Bust de miner Innocenci Soriano Montagut 6000 

53 Sense títol Innocenci Soriano Montagut 1000 

54 Sense títol Innocenci Soriano Montagut 1000 

55 Sense títol Innocenci Soriano Montagut 1000 

56 Sense títol Innocenci Soriano Montagut 1000 

57 Sense títol Innocenci Soriano Montagut 1000 

58 Sense títol Innocenci Soriano Montagut 1000 

59 Fuenteovejuna Innocenci Soriano Montagut 25000 

60 La meva mare Innocenci Soriano Montagut 40000 

61 Sense títol Innocenci Soriano Montagut 10000 

62 Treballador urbà Innocenci Soriano Montagut 8000 

 
 


