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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR
L’ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, TRÀMIT ORDINARI, DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ (AMB
RECONEIXEMENTS MÈDICS I AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS) PER
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES.

Capítol I: Disposicions Generals

Clàusula 1. Objecte del contracte
1.L’objecte és la contractació d’un Servei de Prevenció de Riscos Laborals Aliè, per al
desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals en les especialitats de
Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de
la Salut de conformitat amb el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP), i amb la realització de
reconeixements mèdics anuals.
2. El contracte, que tindrà naturalesa administrativa es sotmetrà a la legislació de
contractes del sector públic.
3. L’entitat adjudicatària ha d’estar degudament acreditada per l’autoritat laboral per a
actuar com a Servei de Prevenció Aliè en les empreses donant compliment a l’art. 17
apartat 2n del RSP i comptarà amb les instal·lacions i els recursos materials i humans
que permetin desenvolupar adequadament l’activitat preventiva concertada.
L’objecte del contracte es configura en un sol lot que contemplarà tots els
serveis de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de Cubelles i estarà
format pels àmbits següents:
Seguretat
treball

en

el Higiene Industrial

Ergonomia
Psicologia

i Medicina
Treball

del

La codificació objecte del contracte, segons el vocabulari comú de contractes públics –
(CPV) és 79414000-9.
Clàusula 2. Règim Jurídic
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives particulars i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels
quals es consideren part integrant del contracte.
Així mateix les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
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a) Llei 9/2017 de 8 d’octubre de contractes del sector públic, per la que es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE de 26 de febrer de 2014.
d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
dues disposicions anteriorment esmentades (d’ara endavant, RGLCAP)
f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i
la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es
regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació
de l’Administració de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret
56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a
l'Administració de la Generalitat.
g) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
h) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Clàusula 3. Procediment i forma d’adjudicació
El procediment per a l’adjudicació del present contracte serà l’establert a l’art. 131 i
156 i ss de la LCSP. Aquest procediment és un dels ordinaris, juntament amb el
procediment restringit, per a l’adjudicació dels contractes. Es tracta d’un procediment
en el que qualsevol empresari que reuneixi els requisits de capacitat, solvència i
aptitud per contractar, podrà presentar la seva oferta. Per tant l’elecció d’aquest
procediment, sempre que l’objecte del contracte ho permeti, afavoreix la concurrència
contractual per la qual cosa s’entén que, en una administració local com l’Ajuntament
de Cubelles, és fonamental la concurrència del major numero d’ofertes possible a fi i
efecte de promoure la competència i aconseguir ofertes més avantatjoses. Per tant, la
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norma general pels contractes de l’Ajuntament de Cubelles serà l’aplicació del
procediment obert.
Clàusula 4. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació amb competència per contractar és la Junta de Govern Local,
de conformitat amb la delegació de competències de l’Alcaldessa per Decret de
l’Alcaldia núm. 106/2015, de 2 de juliol de 2015 i la modificació efectuada pel decret de
l’Alcaldia 141/2018 de data 12 de març, sens perjudici de la reserva a favor de
l’Alcaldia de la competència per a l’adjudicació dels contractes. L’ adreça postal i
d’internet es trobaran exposades al perfil del contractant.
L’esmentat òrgan te facultat per adjudicar el corresponent contracte i, en
conseqüència, ostenta les prerrogatives d’interpretar els contractes administratius,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los 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.
Igualment, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb
els límits que estableix aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas
aquestes facultats d’inspecció no poden implicar un dret general de l’òrgan de
contractació a inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres emplaçaments en què el
contractista desenvolupi les seves activitats, llevat que aquests emplaçaments i les
seves condicions tècniques siguin determinants per al desenvolupament de les
prestacions objecte del contracte. En aquest cas, l’òrgan de contractació ho ha de
justificar de manera expressa i detallada en l’expedient administratiu.
Clàusula 5. Perfil del contractant.
De conformitat amb allò que disposa l’article 63 de la LCSP, l’anunci de licitació es
publicarà al perfil del contractant de l´Ajuntament de Cubelles a l’adreça electrònica
www.cubelles.cat.
Clàusula 6. Finançament
El finançament del present contracte es farà a càrrec del pressupost la Corporació
amb imputació a l’aplicació pressupostària 14 920 16009.
Atès que es tracta d’un contracte quina despesa te el caràcter de plurianual la
Corporació Municipal es compromet a establir anualment i respecte dels exercicis
futurs que resultin afectats durant l’execució del contracte, l’adequada consignació
pressupostària per fer front a les obligacions econòmiques derivades del present
contracte, amb càrrec a l’esmentada aplicació pressupostària del pressupost municipal
corresponent.
Clàusula 7. Pagament
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El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació mensual de la factura electrònica
corresponent als serveis prestats durant el mes, prèviament informada de conformitat
pel responsable del contracte, i aprovada per l’òrgan competent.
Serà requisit indispensable que la factura contingui la data d’aprovació del contracte i
la descripció detallada de l’objecte. Aquestes dades permetran identificar clarament el
document i agilitar el procediment.
De conformitat al que estableix el RDL 4/2013 de 22 de febrer de mesures de suport a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació de llocs de treball, el contractista
està obligat a la presentació de la factura, expedida pels serveis prestats (amb
indicació de la data de prestació del servei), en el Registre General d’Entrada de la
Corporació a efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu corresponent per a la
seva tramitació.
A la factura hi haurà de constar la identificació següent:


Òrgan administratiu amb competències sobre la comptabilitat pública:
Intervenció.



Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local



Destinatari: Recursos Humans

L’omissió de qualsevol d’aquests requisits estarà subjecte a subsanació de la factura
per defectuosa.
El pagament del preu s’efectuarà dintre dels 30 dies següents a la data d’aprovació del
document que acrediti la prestació del contracte, quina aprovació haurà de dur-se a
terme dins del termini de 30 dies des de la prestació del servei. El contractista té
l’obligació de presentar factura o document acreditatiu per registre administratiu i en el
termini de 30 dies a la data efectiva de la prestació.
El pagament de la factura quedarà supeditat al vistiplau favorable per part del
responsable del contracte en relació al servei prestat. En aquest sentit haurà d’emetre
informe favorable per acreditar el ple compliment del contracte.
Clàusula 8. Base de licitació

ANY 2018/2019
PREU
SEGURETAT EN EL
TREBALL

2.576,00 €

IVA 21%
540,96 €

ANY 2019/2020
PREU
2.576,00 €

IVA 21%
540,96 €

ANY 2020/2021
PREU
2.576,00 €

IVA 21%
540,96 €

ANY 2021/2022
PREU
2.576,00 €

TOTALS

IVA 21%
540,96 €
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HIGIENE
INDUSTRIAL
ERGONOMIA I
PSICOSOCIOLOGIA

2.576,00 €

540,96 €

2.576,00 €

540,96 €

2.576,00 €

540,96 €

2.576,00 €

540,96 €

3.091,20 €

649,15 €

3.091,20 €

649,15 €

3.091,20 €

649,15 €

3.091,20 €

649,15 €

MEDICINA DEL
TREBALL

4.636,81 €

973,73 €

4.636,81 €

973,73 €

4.636,81 €

973,73 €

4.636,81 €

973,73 €

2.704,80 € 12.880,00 €

2.704,80 €

12.880,00 €

2.704,80 €

12.880,00 €

TOTALS

2.704,80 € 12.880,00 €

15.584,80 €

15.584,80 €

15.584,80 €

15.584,80 €

La base de licitació s’estableix de la manera següent:





SEGURETAT EN EL TREBALL : 10.304€
HIGIENE INDUSTRIAL: 10.304€
ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA: 12.364, 80€
MEDICINA DEL TREBALL: 18.547,24€

El pressupost base per la licitació és de 51.520,00€ per la totalitat del contracte.
Aquest serà l’import que haurà de ser millorat a la baixa pels licitadors.

Clàusula 9. Valor estimat del contracte

Any del contracte

import

2018/2021

51.520,00 €

Pròrroga 1 anys
TOTAL

12.880,00 €
64.400,00 €

El valor estimat del contracte queda desglossat per costos directes, indirectes i
salarials de la següent forma:
Prevenció Tècnica
Costos directes: Aquesta previsió de cost inclou


Cost salarial del personal:
1. 1 treballadora
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2. Gènere femení.
3. Categoria: tècnica de prevenció.
4. Cost salarial previst : 7.500 el primer anys de contracte; 7.650 segon any;
7.803, el tercer any; 7.959,06 quart any.
5. Total cost salarial previst: 30.912,06 €

Actualment l’Ajuntament disposa dels serveis directes d’una treballadora en la
categoria laboral de tècnica de prevenció, quin import imputat anualment al contracte
vigent és per import de 4.295 euros.
El contracte actual no està subjecte a unes hores determinades de servei, però segons
la informació que disposem de l’empresa que presta serveis actualment la tarifa per
cada hora de servei de personal en la categoria de tècnic/a de prevenció puja a 60
euros /hora.
Tenint en compte que els criteris d’adjudicació del contracte contemplen entre d’altres
la realització de formació i avaluacions específiques es preveu que serà necessària, bé
la presencia de més hores per part del/ de la tècnic/a de prevenció, bé la disposició
d’altre personal tècnic, s’estima un cost salarial de personal per import de 7.500 euros
pel primer any corresponent a 125 hores de treball de personal tècnic, que equival al
93,75% del preu del contracte.


Eines i instal·lacions empresarials que utilitza la tècnica del servei de
prevenció, s’estima en un 1,25% del preu entenent que es tracta de la part
proporcional que es destina per part del servei de prevenció a les tasques
destinades a l’Ajuntament de Cubelles, així, 100 euros el primer any, 102 euros
el segon any, 104,04 euros el tercer any, 106,12 euros el quart any.

Costos indirectes: són aquells que estant relacionats amb la consecució de l’objecte
del contracte no tenen una repercussió directa en la prestació del servei, s’estimen que
són les despeses en recolzament administratiu així com personal de comandament
inserit en l’estructura del servei de prevenció aliè quin import es quantifica en un 5%
del preu, així, 400 euros, el primer any; 408 euros el segon any, 416,16 euros el tercer
any, 424,48 euros el quart any.
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Medicina en el treball

a. Costos directes: Aquesta previsió de cost inclou
Cost salarial del personal:

any; 2.340,90 euros el tercer any; 2.387,72 euros el quart any.
arial previst: 9.273,62 €
Actualment l’Ajuntament disposa dels serveis directes d’una treballadora en la
categoria laboral de metgessa, i l’import i imputat anualment per aquest servei al
contracte vigent és per import de 4.000 euros.
Les condicions actuals de desenvolupament del contracte contemplen una revisió
mèdica anual a tot el personal de l’Ajuntament que està estimat en 172 treballadors/es
i les tarifes per aquest servei col·lectiu segons la informació que facilita l’actual servei
de prevenció és per import de 16 euros per revisió mèdica. A més per cada revisió
mèdica complementària que s’ha de fer el servei de prevenció té una tarifa de 46 euros
si és de baix risc i de 55 euros.
Tenint en compte que els criteris d’adjudicació del contracte contemplen entre d’altres
la realització de revisió mèdica anual a tot el personal així com totes aquelles revisions
que siguin necessàries per al personal de nou ingrés i/o avaluació de vigilància de
salut es preveu una despesa directa en salari de la treballadora que assumeix la
responsabilitat sobre la medicina en el treball per import de 2.250 euros pel primer any
corresponent a un 50% del preu del contracte.
Cost vacunes: S’estima poder realitzar vacunacions a un col·lectiu determinat del
personal. Segons informació de l’actual servei de prevenció la vacuna del tètanus es
valorava en 3.915 euros l’any 2016. Serà un cost per una sola vegada en la vida del
contracte i per tant la repercussió es pot absorbir durant els quatre anys de la seva
durada. Aquest import representa un 21,11% del preu.
Eines i instal·lacions necessàries per les revisions mèdiques valoracions d’estat de
salut, etc., (com aparells especialitzats, unitat mòbil durant els dies de revisió mèdica
col·lectiva.), que s’estimen en un 15 % del preu del contracte. L’import previst és de
675 euros el primer any, 688,50 euros el segon any, 702,27 euros el tercer any, 716,32
euros el quart any.
Material d’un sol ús necessari per la realització de les avaluacions mèdiques (pots
d’analítiques, xeringues, etc) quin cost s’estima en un 3,89 % del preu. Així el cost que
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es preveu seria per import de 175,05 euros el primer any, 178,55 euros el segon any,
182,12 euros el tercer any, 185,77 euros el quart any.
Costos indirectes: són aquells que estant relacionats amb la consecució de l’objecte
del contracte no tenen una repercussió directa en la prestació del servei, s’estimen que
són les despeses en recolzament mèdic així com personal de comandament en el seu
cas inserit en l’estructura del servei de prevenció aliè quin import es quantifica en un
10 % del preu, així, 450 euros, el primer any; 459 euros el segon any, 468,18 euros el
tercer any, 477,54 euros el quart any.
Clàusula 10. Durada del contracte
La durada de les prestacions serà de quatre (4) anys.
No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de
forma expressa, abans de la seva finalització, sempre que la duració total del
contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi de cinc anys.
Clàusula 11. Capacitat per contractar
Només podran contractar amb el sector públic les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres que reuneixin aquestes condicions:






Tinguin plena capacitat d’obrar.
No estiguin incurses en una prohibició per contractar (art. 71 de la LCSP)
Acreditin degudament la solvència especificada en el present plec.
Tenir una finalitat o activitat que tingui relació directa amb l’objecte del
contracte, segons resulti dels seus estatuts o les seves regles fundacionals i
s’acrediti degudament.
Disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients per
a la realització de l’objecte d’aquest contracte.

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar
mitjançant certificació d’inscripció en un dels registres professionals o comercials que
s’indiquin a la normativa corresponent.
Al marge d’acreditar la solvència tècnica pels mitjans que al efecte s’indiquin, els
licitadors hauran d’assumir el compromís d’adscriure a la execució del contracte els
mitjans personals i materials suficients per portar-lo a terme adequadament.
No podran concórrer a la licitació aquelles empreses que haguessin participat en la
elaboració de les especificacions tècniques a que es refereix el present contracte,
sempre que la seva participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o
suposar un tracte privilegiat respecte de les empreses licitadores.
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L’Administració pot contractar amb Unions d’Empreses que es constitueixin
temporalment a l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. Aquests empresaris
quedaran obligats solidàriament davant l’Administració i hauran de nomenar un
representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per exercitar els drets i
complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció d’aquest, sens
perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per
a cobraments i pagaments de quantia significativa. La durada de les unions temporals
d’empreses haurà de ser coincident amb la del contracte fins a la seva extinció.
Clàusula 12. Prohibicions per contractar
No poden contractar amb l’administració les persones en les quals concorri alguna de
les circumstàncies previstes a l’art 71 de la LCSP i especialment:
Les condemnades mitjançant sentència ferma per delictes de terrorisme, constitució o
integració d’una organització o grup criminal, associació il·lícita, finançament il·legal
dels partits polítics, tràfic d’éssers humans, corrupció en els negocis, tràfic
d’influències, suborn, fraus, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social,
delictes contra els drets dels treballadors, prevaricació, malversació, negociacions
prohibides als funcionaris, blanqueig de capitals, delictes relatius a l’ordenació del
territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, o a la pena
d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici, indústria o comerç.

Les sancionades amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria professional que
posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de falsejament de la
competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les
persones amb discapacitat, o d’estrangeria de conformitat amb el que estableix la
normativa vigent; o per una infracció molt greu en matèria mediambiental de
conformitat amb el que estableix la normativa vigent, o per una infracció molt greu en
matèria laboral o social.
Clàusula 13. Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i professional o tècnica
Mitjans pels quals s’ha d’acreditar la solvència econòmica o financera:
Les empreses acreditaran la seva solvència econòmica i financera pel mitjà següent:
Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis.
Es demana un mínim anual de 60.000,00 euros.
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Mitjans pels quals s’ha d’acreditar la solvència tècnica o professional:
professional pels mitjans següents:
- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que
inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats
s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. En aquesta relació es
demana un mínim d’un servei similar tant per import com per objecte, realitzada
en els darrers cinc anys.
Clàusula 14. Responsable del contracte
El responsable del contracte serà la Tècnica de Recursos Humans amb les funcions
previstes a l’article 62 de la LCSP.
Aquestes funcions comprenen:




La supervisió exhaustiva del present contracte.
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Informar puntualment a l’administració de l’estat d’execució del contracte i
posar en coneixement del Servei de Contractació de la Corporació, de forma
immediata, de qualsevol desviament de la cosa pactada.

Aquest responsable serà nomenat a tots els efectes per l’òrgan de contractació en
funció de la matèria de l’objecte del contracte.
Capítol II: Licitació i adjudicació

Clàusula 15. Garantia
D’acord al que estableix l’article 107 de la LCSP, l’adjudicatari que presenti la oferta
econòmicament més avantatjosa, previ requeriment de l’òrgan de contractació, haurà
de constituir una garantia per valor del 5% de l’import d’adjudicació del contracte
La garantia podrà prestar-se d’acord a les formes establertes a l’art. 108 de la LCSP.
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De no complir aquest requisit per causes imputables al licitador, l’administració no
efectuarà l’adjudicació al seu favor essent d’aplicació el que disposa el darrer apartat
de l’art. 150
Aquesta garantia respondrà de:






De les penalitats imposades al contractista per l’execució defectuosa i/o
demora.
De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte.
De les despeses ocasionades a l’administració per la demora del contractista
en l’execució de les seves obligacions.
Dels danys i perjudicis ocasionats a l’administració amb motiu de l’execució del
contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la resolució.
De la incautació que pugui decretar-se en els casos de resolució del contracte.

Clàusula 16. Devolució de la Garantia
La garantia definitiva no serà cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte, d’acord al que estableix
l’art 111 de la LCSP.
Transcorregut sis mesos des de la data de finalització del contracte sense que la
recepció formal i la liquidació haguessin estat realitzades per causes no imputables al
contractista es procedirà a la devolució de la garantia del contracte un cop depurades
les responsabilitats a que fa referència l’art 110 de la LCSP.
Clàusula 17. Ús de mitjans electrònics
El conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant la fase de
licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre les empreses
licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran amb mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que
l’empresa hagi indicat en la Sol·licitud d’admissió i declaració responsable.
Les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en aquesta
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació
que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan
de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics ). Aquesta subscripció
permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones
subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.
La notificació als licitadors de la resolució d’adjudicació i els requeriments de
documentació necessaris, es faran mitjançant correu electrònic a l’adreça que el
licitador especifiqui a tal efecte en la documentació inclosa al sobre núm. 1.
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Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada
empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients
de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de
licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat
digital requerit. A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen
a la seva disposició una Guia del perfil del licitador.
La notificació electrònica de l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que disposa la
LCSP, s’efectuarà mitjançant el sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes,
l’empresa pot indicar en el seu Perfil de licitador de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública les persones autoritzades a rebre les notificacions electròniques
amb plens efectes jurídics, o bé autoritzar la notificació electrònica mitjançant el servei
e-NOTUM per a aquesta licitació, efectuant-ne la designació de les persones
autoritzades a rebre les notificacions i indicant l’adreça de correu electrònic on rebreles. En aquests casos, l’empresa rebrà un correu electrònic indicant que la notificació
corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, i la persona que, d’acord amb el perfil
de licitador de l’empresa o amb l’autorització corresponent, és autoritzada per
l’empresa, haurà d’accedir a la notificació mitjançant la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu es podrà efectuar
mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les
empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura electrònica de
persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació
classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic.
Clàusula 18. Presentació de proposicions
Les proposicions per a la licitació es presentaran en sobres mitjançant la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start

L’Ajuntament de Cubelles de conformitat al que disposa la disposició addicional
setzena de la LCSP utilitzarà els mitjans electrònics per a l’expedient de contractació i
per tant aquesta licitació es tramitarà únicament per mitjans electrònics.
Els licitadors hauran de concorre únicament per mitjans electrònics, mitjançant la
presentació de sol·licituds de participació i proposicions, l’aportació de documents i les
comunicacions i notificacions entre el licitador i l’òrgan de contractació a través de la
PSCP garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no discriminació i demès
normes de la contractació pública.
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Des de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cubelles es troba disponible l’accés
directe a la PSCP on tenen a la seva plena disposició tota la documentació relativa a la
licitació en curs.
La PSCP compleix íntegrament amb tots els requisits legals i tècnics disposats a la
LCSP i altra normativa d’aplicació garantint-se en tot moment:







No són discriminatoris, trobant-se a la disposició de forma compatible amb les
tecnologies de la informació i comunicació d’ús general.
Tota la informació i les especificacions tècniques per a la presentació
electrònica d’ofertes i sol·licituds de participació es troben a disposició de totes
les parts interessades dins la PSCP.
Els sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi i emmagatzematge
d’informació garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les
dades transmeses i que només els òrgans de competents, en la data
assenyalada a l’efecte tindran accés als mateixos, o bé, que en cas de
trencament d’aquesta prohibició d’accés, la violació pot detectar-se amb
claredat.
L’aplicació permet acreditar la data i l’hora de l’emissió o recepció de les
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i el destinatari de les
mateixes.
Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les
empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin tant
en la fase preparatòria com en les fases de licitació, adjudicació i execució del
contracte són autenticats mitjançant una signatura electrònica reconeguda de
conformitat a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica,
garantint-se tècnicament que la signatura s’ajusta a les disposicions d’aquesta
norma.

Les proposicions juntament amb la documentació preceptiva es presentaran dins del
termini assenyalat en l’anunci e licitació, a través de la plataforma electrònica.
L’accés a aquesta plataforma és gratuït i permet realitzar la consulta i la descàrrega
dels plecs de l’expedient, notificacions electròniques, així com la presentació de
proposicions sense cap cost.
La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les Clàusules d’aquest Plec, de les especificacions dels projectes o
memòria i la declaració responsable de que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per a contractar amb l’Administració.
Clàusula 19. Forma en què s’han de presentar les proposicions
Per a la presentació d’ofertes els licitadors hauran de seguir les indicacions que
consten al manual al que s’accedeix mitjançant l’enllaç següent:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé han de ser autèntics
conforme la legislació vigent i les empreses estrangeres hauran de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català o castellà.
“SOBRE A”:
“PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ CONVOCADA PER
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES PER CONTRACTAR EL SERVEI DE PREVENCIÓ
ALIÈ (AMB RECONEIXEMENTS MÈDICS) PER L’AJUNTAMENT DE CUBELLES”
En aquest sobre s’haurà de presentar una DECLARACIÓ RESPONSABLE del licitador
indicant que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb
l’Administració. La declaració s’haurà de subjectar al model que s’estableix en el
sobre digital corresponent.
Les empreses licitadores que constin inscrites en el Registre d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre de Licitadors de la
Diputació de Barcelona podran acreditar-ho mitjançant certificat del registre
corresponent acompanyat per una declaració responsable de que les dades dels
registres es troben vigents.
“SOBRE B”: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA Aquest sobre contindrà la
proposició econòmica i les millores sotmeses a valoració mitjançant els criteris
d’adjudicació del present contracte.
“PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ CONVOCADA PER
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES PER CONTRACTAR EL SERVEI DE PREVENCIÓ
ALIÈ (AMB RECONEIXEMENTS MÈDICS) PER L’AJUNTAMENT DE CUBELLES”
“PROPOSICIÓ ECONÒMICA
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 relativa a ......................................., es compromet a portarla a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al
Plec de Prescripcions Tècniques i ofereix realitzar els serveis de referència per
la quantitat de___________ € IVA exclòs.
(Lloc, data i signatura del licitador)”
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Aquest sobre també contindrà les millores sotmeses a valoració mitjançant els criteris
d’adjudicació.

Clàusula 20. Termini de presentació de les proposicions i altres requisits
d’aquestes proposicions
Les proposicions es presentaran dins el termini de 15 dies naturals comptats des del
dia següent a la publicació de l’anunci al perfil de contractant de l’Ajuntament de
Cubelles
Si el dia en que finalitza el termini per a la presentació de propostes fos dissabte,
diumenge o festiu, es consideraran com inhàbils.
Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, i la seva presentació
suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat
d’aquestes clàusules o condicions sense cap excepció o reserva.
L’oferta haurà d’estar signada i segellada en tots els seus fulls pel licitador. A tots els
efectes, s’entendrà que l’oferta presentada pel licitador compren no només el preu del
servei, sinó l’import de tots els impostos i tributs que puguin originar-se com a
conseqüència de la execució del contracte, així com les despeses de desplaçament o
qualsevol altre que pugui incidir sobre el mateix, a excepció del IVA, que serà suportat
per l’Administració, que haurà de detallar-se com a partida independent.
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest
caràcter fins al moment en què s’hagi de procedir a la seva obertura en públic.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, sense perjudici de
l’admissibilitat de variants o millores quan així s’estableixi.
Tampoc no podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes
donarà lloc a la no-admissió de totes les propostes que hagi subscrit.
Transcorregut el termini de tres mesos des de l’adjudicació, l’Ajuntament podrà
disposar sobre la destrucció de la documentació aportada pels licitadors que no hagin
resultat adjudicataris, en el cas que aquests no hagin demanat la seva devolució i
retirada.
Clàusula 21. Mesa de Contractació
La Mesa de contractació estarà integrada per:
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-

President: Sr. José Manuel Écija Albalate, Regidor de Recursos Humans
President suplent: Sra. Rosa M. Fonoll Ventura, Alcaldessa

Vocals:
-

Vocal: Sra. Isabel Soler Garcia, Regidora

-

Vocal Tècnica: Sra. Immaculada Valle León, Tècnica de Recursos Humans
Vocal Tècnic suplent: Sra. Yolanda Jiménez Ruiz, Auxiliar de Recursos
Humans

-

Secretària de la Corporació: Sra. Carme López-Feliu i Font
Suplent: Sra. Trinidad Hernández Bordallo

-

Interventora de la Corporació: Sra. Rosa M. Almirall i Domènech
Suplent: Sr. Noël-Herman Casals Ramon

-

Secretària de la Mesa: Sra. Carme Saladié i Forasté, Cap del Servei de
Contractació i Gestió Administrativa
Suplent: Sr. Jose Hinojosa González, Administratiu del Servei de
Contractació i Gestió Administrativa

-

Clàusula 22. Obertura de la documentació i de les proposicions
La Mesa de contractació es constituirà en sessió convocada el tercer dia hàbil següent
a la finalització de les ofertes presentades per les empreses, a les 13 hores a la Sala
de Juntes de l’Ajuntament de Cubelles. Formaran part de la Mesa els membres
designats per la clàusula anterior.
La Presidenta ordenarà l’obertura del sobre A que conté la declaració responsable del
licitador en la que ha de constar la seva capacitat per contractar amb l’Administració.
Si la mesa de contractació observés defectes o omissions esmenables en la
documentació que s’inclou en el sobre 1, ho comunicarà als interessats, sense
perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a través d’anuncis de l’òrgan
de contractació, i es concedirà un termini no superior a tres dies hàbils perquè els
licitadors els corregeixin o esmenin davant la mateixa mesa de contractació.
Seguidament, la Mesa de Contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura del sobre
B, excepte de les proposicions rebutjades.
A la vista dels informes tècnics, la Mesa de Contractació formularà a l’òrgan de
contractació la corresponent proposta d’adjudicació al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris d’adjudicació.
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Clàusula 23. Renúncia o desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del
procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les
despeses en què hagin incorregut.
Clàusula 24. Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació seran els següents, amb la ponderació que s’especifica:
a) L’oferta econòmica més avantatjosa tindrà un valor de 50 punts. La resta
d’ofertes en ordre de més avantatjosa a menys se li restarà un 10% de la
puntuació immediatament superior.
b) Criteris específics (màxim 50 punts)

1. Formació:


Realització del Curs bàsic de prevenció de riscos laborals 50 h (màxim 2
punts)
-



Curs organitzat per 20 treballadors /any : 1 punt.
Curs organitzat per 40 treballadors/any : 2 punts.

Per la realització de cursos addicionals als bàsics de prevenció de
riscos per a riscos específics dels llocs de treball següents: (màxim fins
a 8 punts):
o Manipulació de càrregues per a 20 treballadors: 1 punt
o Manipulació de productes químics per a 20 treballadors: 1 punt
o Curs de treballs en alçada per 20 treballadors/es: 2 punts.
o Curs d’estratègies d’enfrontament i gestió de l’estrès laborals per
a 20 treballadors/es: 2 punts
o Conducció de carretons elevadors per a 10 treballadors: 2 punts

2. Per la realització d’avaluacions específiques a més a més de les quatre
obligatòries anuals (màxim 5 punts)
 Una avaluació : 1 punt.
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 Dos avaluacions: 2 punts.
 Tres avaluacions: 3 punts.
 Quatre avaluacions: 4 punts.
 Cinc avaluacions: 5 punts.
3. Per oferir altres serveis no contemplats en aquest contracte i que serveixin
per millorar/prevenir la salut del personal treballador: 1 punt per cada
proposta fins a un màxim de 5 punts.
4. El valor de cada punt obtingut es multiplicarà per 2,50 per obtenir el valor a
sumar al valor obtingut per l’oferta econòmica presentada.
El valor de punts màxim serà de 50
Clàusula 25. Baixes temeràries
Es considerarà que no poden ser complides, per incloure valors anormals o
desproporcionats, i sense perjudici de considerar la relació entre la solvència de
l'empresa i l'oferta presentada, aquelles proposicions que, en relació al preu ofert,
estiguin per sota del 75% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
En cas d’identificar-se una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o
anormal, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentada perquè justifiqui la
valoració de l’oferta en els termes que preveu l’art. 136 de la LCSP. En el procediment
haurà d’informar el responsable tècnic de l’objecte del contracte.
Finalment, si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i
l’informe esmentat, estima que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats, acordarà l’adjudicació provisional a
favor de la següent proposició més avantatjosa, d’acord amb l’ordre en què hagin
quedat classificades, que s’estimi que pot ser complerta a satisfacció de l’administració
i que no sigui considerada anormal o desproporcionada.
Capítol III: Del Contracte
Clàusula 26. Requeriment previ a l’adjudicació
L’Ajuntament de Cubelles recavarà, per mitjans electrònics, la documentació
administrativa del licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa per
l’Administració i hagi estat proposat com adjudicatari per la Mesa de Contractació,
previ consentiment exprés de la persona interessada.
La documentació serà la següent:
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1. Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Els empresaris
individuals, còpia autèntica del DNI; els empresaris persones jurídiques,
l’escriptura o els documents en els quals consti la constitució de l’entitat i els
estatuts pels quals es regeix, degudament inscrits en el Registre Mercantil o en
el que correspongui.
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats
membres de la Unió Europea s’acreditarà per la seva inscripció en el registre
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan 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.
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de
l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual estigui el domicili de l’empresa.
2. Documents acreditatius de la representació. Quan la proposició no estigui
signada pels licitadors, s’haurà d’incloure el poder atorgat a favor de la persona
o de les persones que subscriguin la proposició juntament amb una còpia
autèntica del document nacional d’identitat de l’apoderat o dels apoderats.
3. Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses
(UTE). En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió
temporal, hauran d’aportar, a més a més, un document, que podrà ser privat,
en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la.
Aquest document haurà d’anar signat pel representant de cadascuna de les
empreses i s’hi expressarà la persona que designen com a representant de la
UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com
la participació que li correspon a cadascun d’ells en la UTE.
4. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les
empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a Espanya,
hauran de presentar 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 poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
5. Domicili. Tots els licitadors hauran d’assenyalar una adreça de correu
electrònic per a la practica de les notificacions.
6. Documents acreditatius d’estar en possessió de la solvència exigida.
Les empreses licitadores que constin inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya o en el Registre de Licitadors de la Diputació de
Barcelona podran acreditar-ho mitjançant certificat del registre corresponent
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acompanyat per una declaració responsable de que les dades dels registres es troben
vigents.
7. Certificat justificatiu de trobar-se al corrent amb les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
8. Declaració responsable de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte.
9. Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva del contracte.
10. Autoritzar l’Ajuntament de Cubelles per a la sol·licitud telemàtica de la
situació de cotització a la Seguretat Social en relació a l’art 42 de l’Estatut
dels treballadors.
Clàusula 27. Adjudicació del contracte
L’òrgan de contractació haurà de procedir a l’adjudicació del contracte dintre dels 5
dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició
que sigui admissible de conformitat amb els criteris que figuren en el present plec
de clàusules.
L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als licitadors en la forma prevista
a l’art 151 de la LCSP, i simultàniament es publicarà al Perfil del contractant de
l’òrgan de contractació.
Clàusula 28. Formalització del contracte
L’Administració i el contractista hauran de formalitzar el contracte objecte d’aquest
plec en document administratiu, dins dels 15 dies hàbils següents a la notificació de
l’adjudicació, constituint títol suficient per accedir a qualsevol registre. No obstant
això, l’esmentat contracte podrà elevar-se a escriptura pública a petició del
contractista i al seu càrrec. La perfecció del contracte s’adquireix amb la
formalització del mateix.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària
es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes de conformitat amb la clàusula quinzena.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de
la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders
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suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extinció.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la
seva inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i
l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades,
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
Clàusula 29. Revisió de preus
No es preveu la revisió de preus.
Clàusula 30. Subcontractació
El present contracte permet la subcontractació del servei d’acord amb allò establert a
l’article 215 i 216 de la LCSP.
En cas que es procedeixi a la subcontractació, el licitador haurà d’indicar en la seva
oferta la part del contracte que te previst subcontractar, assenyalant el seu import, el
nombre o el perfil empresarial.
El contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com
a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals del subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i ha d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar
d’acord amb l’article 71.
El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
Clàusula 31. Successió
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió,
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
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En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida
en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries
d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de
l’execució del contracte. L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de
contractació la circumstància que s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte
d’alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió,
escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb
la unió temporal adjudicatària.
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió
o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió
temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació
exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar
o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la
nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat.
En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui
constituïda la nova garantia. Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la
qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència
necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
Clàusula 32. Cessió
No s’admet.

Capítol IV: Drets i Obligacions de les parts
Clàusula 33. Abonaments a l’empresa contractista
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte.

22

Servei de Contractació i Gestió Administrativa
Contractes
Expedient Núm. 1.4.6.6_2017_205

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i
les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. D’acord amb el que estableix la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb
signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
Clàusula 34. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències
que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
Clàusula 35. Altres obligacions de l’empresa contractista
L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular
les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social
de persones amb discapacitat i fiscals. L’incompliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els
retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a
la imposició de penalitats.
L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix
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el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que adscriuen
a l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del
Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
Clàusula 36. Prerrogatives i facultats de l’òrgan de contractació
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes establerts a la normativa vigent,
l’òrgan de contractació ostentarà en tot cas les següents prerrogatives:






Interpretació dels contractes administratius;
Resolució dels dubtes que hi puguin sorgir en el seu acompliment;
Modificar-lo per raons d’interès públic;
Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del
contracte.
Suspendre l’execució, acordar la resolució i determinar-ne els efectes.

Igualment, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb
els límits que estableix aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas
aquestes facultats d’inspecció no poden implicar un dret general de l’òrgan de
contractació a inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres emplaçaments en què el
contractista desenvolupi les seves activitats, llevat que aquests emplaçaments i les
seves condicions tècniques siguin determinants per al desenvolupament de les
prestacions objecte del contracte. En aquest cas, l’òrgan de contractació ho ha de
justificar de manera expressa i detallada en l’expedient administratiu.
No obstant això, és preceptiu el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu
equivalent de la comunitat autònoma respectiva en els casos i respecte dels contractes
que s’indiquen a continuació:
a) La interpretació, nul·litat i resolució dels contractes, quan el contractista
formuli oposició.
b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de
clàusules administratives particulars i la seva quantia, aïllada o
conjuntament, sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del contracte,
IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d’euros.
c) Les reclamacions dirigides a l’Administració amb fonament en la
responsabilitat contractual en què aquesta pugui haver incorregut, en els
casos en què les indemnitzacions reclamades siguin d’una quantia igual o
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superior a 50.000 euros. Aquesta quantia es pot rebaixar per la normativa
de la comunitat autònoma corresponent.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i són
executius immediatament.
Capítol V: Execució del contracte
Clàusula 37. Condicions especials d’execució
El contractista es compromet a fomentar la igualtat entre homes i dones establint
mesures com són pla d’igualtat, regulació en conveni col·lectiu o actuacions
específiques tendents a eliminar les diferencies laborals en el sí de l’organització
(salarials, funcionals, etc).
L’empresa contractista es compromet a acreditar mitjançant informe anual sobre les
mesures que disposa per donar compliment a aquesta clàusula”
Clàusula 38. Execució del contracte
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista
l’òrgan de contractació.
Clàusula 39. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o
per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes a la clàusula 36
del present plec de clàusules.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables
a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt. En tot cas, la constitució en demora de
l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’Administració.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes podrà acordar
la imposició de les penalitats.
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En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels
pagaments, prevista en la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar
les penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no
es puguin deduir dels pagaments esmentats.
Clàusula 40. Resolució d’incidències
Totes les incidències que sorgeixin entre l'Administració i el contractista en l'execució
d'un contracte per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o per la
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori, que comprendrà preceptivament les actuacions següents:
1. Proposta de l'Administració o petició del contractista.
2. Audiència del contractista i informe del servei competent a evacuar en ambdós
casos en un termini de cinc dies hàbils.
3. Informe, si escau, de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció, a evacuar en el mateix
termini anterior.
4. Resolució motivada de l'òrgan que hagi celebrat el contracte i subsegüent notificació
al contractista.
Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la tramitació d'aquestes últimes no determinarà la paralització del contracte.
Clàusula 41. Modificació del contracte
No es preveuen modificacions. No obstant això, la modificació del contracte no
prevista només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els
supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment
regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de
la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en
l’article 211.1.g) de la LCSP.
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Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

Capítol VI: Efectes i extinció
Clàusula 42. Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableix la LCSP, i
la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.
En tot cas, quan procedeixi la resolució del contracte per causa imputable al
contractista s’estarà al que disposa l’article 213 de la LCSP.
Clàusula 43. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 de
la LCSP, les següents:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del contractista.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. En tot cas, el
retard injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o el contracte, en
qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini de durada inicial del
contracte, incloses les pròrrogues possibles.
e) L’incompliment de l’obligació principal del contracte.
f) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan,
encara que es donin les circumstàncies que estableix l’article 205, les modificacions
impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en una quantia
superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de
l’impost sobre el valor afegit.
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g) El desistiment.
h) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions
que estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també
durant l’execució del contracte.
El procediment per a la resolució del contracte serà l’establert a l’art 191 de la LCSP i
a l’art. 109 del RGLCAP.

Clàusula 44. Penalitats
El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i
dels terminis parcials fixats en el plec de prescripcions tècniques i en el seu programa
d'actuacions. Si en relació amb qualsevol termini total o parcial, el contractista
incorregués en demora per causes a ell imputables, l’Administració podrà optar,
indistintament, en la forma i condicions establertes en l’article 197 de la LCSP per la
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats
establertes a l’article 196.4 i apartats següents de la LCSP. L’Administració tindrà la
mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al contractista, de
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució en virtut de
les quals el contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans
personals o materials, es podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats en
els termes i condicions establerts en l’article 196 de la LCSP. Si l’Administració opta
per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan
no es puguin deduir de les esmentades certificacions. L’import de la penalitat no
exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració
originats per la demora del contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa
l’article 197.2 de la LCSP.
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o
intimació prèvia per part de l’Administració
Clàusula 45. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
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L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si
s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera
que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la
recuperació del preu satisfet.
Dins el termini de trenta dies a comptar de la data de la recepció o conformitat, s’ha
d’acordar si s’escau i quan la naturalesa del contracte ho exigeixi, i s’ha de notificar al
contractista la liquidació corresponent del contracte, i abonar-li, si s’escau, el saldo
resultant.
No obstant això, si l’Administració pública rep la factura amb posterioritat a la data en
què té lloc la recepció esmentada, el termini de trenta dies es compta des que el
contractista la presenti correctament en el registre corresponent en els termes que
estableix la normativa vigent en matèria de factura electrònica.
Si es produeix demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista té dret a
percebre els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Capítol VII: Clàusules addicionals

Clàusula 46. Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art. 133 de la LCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
Clàusula 47. Tractament de dades
El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i a la
normativa de desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui
accés durant la vigència d’aquest contracte.
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
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ocasió de l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a
l’Ajuntament de Cubelles responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la
resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat que executa les obres objecte
d’aquest contracte.
Pel que fa referència a la confidencialitat de les dades per a contractes de tractament
de dades, l’entitat adjudicatària del contracte, considerada per l’Art. 12 de la LOPD
com a Encarregat del Tractament de les dades que són titularitat de l’Ajuntament de
Cubelles, responsable del fitxer, es compromet a l’aplicació i desenvolupament de les
obligacions previstes a la LOPD i al seu Reglament de desenvolupament aprovat
mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, (RDLOPD), especialment als
seus Arts. 20 a 22. Per tant l’adjudicatari es compromet a:


En compliment del previst a l’Art. 10 de la LOPD, guardar la màxima reserva i
secret sobre la informació de caràcter personal classificada com a confidencial.
Es considera informació confidencial qualsevol dada de caràcter personal a la
qual l’Encarregat del Tractament accedeixi per realitzar els serveis contractats.



No divulgar la informació a la qual tingui accés, així com no publicar-la través
de terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense el
previ consentiment per escrit de l’Ajuntament de Cubelles, excepte quan la
comunicació a tercers
o
o

(a) sigui obligatòria en virtut d’un procediment judicial o
(b) sigui legalment exigible, sempre que es procedeixi a la prèvia
informació l’Ajuntament de Cubelles. En cas que l’adjudicatari destini les
dades a una altre finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les
estipulacions del present document, serà considerat, també,
Responsable del Fitxer, responent de les infraccions en que hagués
incorregut personalment.



Garantir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per la
LOPD, als titulars de les dades i assegurar l’efectiu compliment dels drets dels
que tingui coneixement, per rebre les sol·licituds dels mateixos, havent de
remetre-ho al Responsable del Fitxer, en temps i forma previstos pel RDLOPD,
o li siguin transmesos pel Responsable del Fitxer, disposant de mecanismes i
canals de comunicació adequats, tant internament com en relació al
Responsable del Fitxer, permetent una realització i resposta àgil.



Aplicar, segons el previst a l’Art. 12, i en relació a l’Art. 9 de la LOPD les
mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per garantir la
seguretat de les dades personals, i no permetent la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la

30

Servei de Contractació i Gestió Administrativa
Contractes
Expedient Núm. 1.4.6.6_2017_205

naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals puguin estar
exposats, ja procedeixin de l’acció humana o del medi físic o natural, estant
inclòs el tractament de dades no automatitzat, especialment, el suport paper.


Aplicar, amb caràcter general, les mesures de seguretat corresponents al nivell
de protecció bàsic, modificant-lo en cas que l’Ajuntament de Cubelles determini
un nivell de protecció superior, i a complir com a mínim les següents mesures
recollides al RDLOPD:
o
o

Disposar d’un Document de Seguretat on es recullin les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir el nivell de
protecció adequat.
Informar al seu personal de les funcions i obligacions establertes al
present contracte i del previst a la LOPD i al RDLOPD, tenint que estar
incloses al Document de Seguretat. Realitzarà tots aquells advertiments
i subscriurà tots aquells documents necessaris amb el seu personal
amb la finalitat d’assegurar el compliment de les seves obligacions.
Implantar els mecanismes de control d’accés al sistema d’informació
per part del personal, sigui propi o aliè, mitjançant identificadors
individuals i inequívocs.

Disposar d’un registre d’incidències al qual hi quedi constància de la resolució de
qualsevol situació anòmala que pugui alterar o debilitar les mesures de seguretat
aplicables a les dades personals. Disposar de procediments d’identificació dels usuaris
mitjançant noms d’usuaris i contrasenyes.
o
o

Sistemes d’inventari de suports que continguin dades personals i que
permetin identificar el tipus de dades contingudes, per aplicar el nivell
de seguretat corresponent.
Implantació de sistemes de copies de seguretat que permetin la
recuperació de les dades en cas de pèrdua o deteriorament.

Les obligacions anteriors subsistiran encara i finalitzada la relació amb l’Ajuntament de
Cubelles.
L’adjudicatari no podrà subcontractar, ni parcial ni totalment, el servei contractat a un
tercer que impliqui l’accés i/o tractament per part d’aquest d eles dades personals
titularitat de l’Ajuntament de Cubelles, sense el seu previ i exprés consentiment, o en
el seu cas, per a que l’Ajuntament de Cubelles, si així ho considera, contracti
directament amb el tercer. Obtenint el consentiment exprés de l’Ajuntament de
Cubelles, l’Adjudicatari haurà de signar amb el subcontractista/col·laborador el
corresponent contracte de prestació de serveis que inclourà les mateixes clàusules
relatives al tractament de dades subscrites per part de l’Adjudicatari.
Finalitzada la relació contractual les dades de caràcter personal del Fitxer al qual
s’hagi tingut accés hauran de ser retornades a l’Ajuntament de Cubelles o bé destruïts,
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així com tots aquells suports o documents els quals continguin alguna dada personal
objecte de tractament.
L’anterior no serà d’aplicació quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva
conservació o quan la conservació de les dades sigui necessària per l’acreditació, per
part de l’Adjudicatari de les actuacions realitzades, davant possibles responsabilitats
que poguessin derivar-se de la relació amb l’Ajuntament de Cubelles, en aquest cas
l’Adjudicatari estarà obligat a garantir que les dades que es conservin restaran
degudament bloquejades i aplicant les mesures de seguretat pertinents al nivell de
seguretat exigible.
Clàusula 48. Compromís de les escales contra la precarietat laboral en les
contractacions públiques.
Les empreses contractades per l’Ajuntament de Cubelles hauran de complir amb tots
els compromisos assolits amb els seus treballadors i treballadores i hauran de garantir
que tinguin una jornada màxima de 40 hores setmanals, dos dies de descans i que
se’ls retribueix amb un salari digne i el mateix per un mateix tipus de feina, sense
detriment del que es pugui acordar en la negociació col·lectiva.
L’Ajuntament de Cubelles assumeix aquest compromís en virtut de l’acord de Ple de
data 20 d’octubre de 2015.
Clàusula 49. Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els
contractistes han d’adequar la seva activitat
1. Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2. En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació/òrgan de concessió les
possibles situacions de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte/en l’atorgament de la subvenció.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o
social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
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e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals
tingués coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades/subvencionades.
i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per
part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, previ
procediment contradictori, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent.
Clàusula 50. Recursos
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en exercici de les prerrogatives de
l’administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant del mateix
òrgan que els haguera dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
El termini per a la interposició del recurs serà d’un mes. Transcorregut aquest termini
només es podrà procedir a la interposició del recurs contenciós administratiu.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes. Contra la
resolució del recurs de reposició no podrà interposar-se novament l’esmentat recurs.
Clàusula 51. Jurisdicció
Serà d'aplicació al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sotmetent-se les parts als jutjats i Tribunals de la
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província de Barcelona que siguin competents per conèixer de les qüestions litigioses
que se suscitin.
Diligència per fer constar que aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir
l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció de riscos laborals aliè (amb reconeixements mèdics i
avaluació de riscos psicosocials), ha estat aprovat definitivament mitjançant Decret d’Alcaldia número
796/2018 de data 5 de desembre de 2018, i consta de 51 clàusules i 34 pàgines.
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