Expedient núm.: X2021000362 - X2021000362
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DELS
ESPAIS VERDS I JARDINS PÚBLICS, ESPAIS VERDS D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS I MARGES DEL MUNICIPI DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT
SADURNÍ DE L’HEURA

CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1.

Definició de l’objecte del contracte.

Constitueix l’objecte del contracte la prestació del servei de jardineria dels espais verds
i jardins públics, espais verds d’equipaments municipals i marges que envolten els
nuclis urbans, dins del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura,
L’objectiu del servei serà mantenir les zones verdes i de jardins en perfectes
condicions de manteniment.
L’objecte del contracte es durà a terme ajustant-se a les característiques,
requeriments, objectius i altres condicions establertes en els plecs de prescripcions
tècniques.

1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte.
La necessitat que es pretén satisfer és la de prestar el servei de manteniment de
jardineria dels espais verds i jardins públics, espais verds d’equipaments municipals i
marges que envolten els nuclis urbans, dins del municipi de Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura, amb l’objectiu de tenir les zones descrites en perfectes condicions
de manteniment.
D’acord amb l’informe del servei gestor:
a) aquest contracte és idoni per cobrir la necessitat descrita.
b) l’ajuntament no disposa dels mitjans materials i personal necessaris per executar-lo
1.3. Divisió en lots.
L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots següents:
LOT
1
2
3

Descripció
MANTENIMENT JARDINERIA CRUÏLLES I MARGES PUIGVENTÓS
MANTENIMENT JARDINERIA MONELLS
MANTENIMENT JARDINERIA SANT SADURNÍ DE L’HEURA

Els licitadors podran presentar oferta a tots els lots, és a dir, no hi ha limitació per a la
presentació d'oferta per lots, garantint-se la màxima concurrència en la licitació.
Els licitadors hauran d'indicar en l'exterior del sobre el lot al qual presenten oferta.

1.4. Oferta Integradora
Els licitadors podran presentar ofertes separades a un o als dos lots. Els licitadors que
presentin ofertes individuals als diferents lots podran presentar a més ofertes
integradores que comprenguin els dos lots conjuntament.
Tots els requisits tècnics exigits en aquest plec per a cada lot seran d'obligat
compliment per les ofertes integradores.
Cada licitador només pot presentar una única oferta integradora.
Aquells licitadors que presentin una oferta integradora, hauran de presentar a més,
obligatòriament, ofertes individuals als lots que s'incloguin en la seva oferta
integradora.

1.5. Codi d'identificació de les prestacions objecte del contracte
Als efectes de la nomenclatura del vocabulari comú de contractes (CPV) de la
Comissió Europea, els codis CPV que li corresponen són els següents: Codi CPV:
77311000-3 Serveis de manteniment de jardins i parcs i Codi CPV: 77341000-2 Poda
d’arbres.
1.6. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord
amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

CLÀUSULA SEGONA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
La forma d'adjudicació del contracte serà el PROCEDIMENT OBERT, segons
l’establert en l’article 156 i següents de la LCSP en el qual tot empresari interessat
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant un únic criteri d'adjudicació sobre la
base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la
clàusula dotzena.

CLÀUSULA TERCERA. PERFIL DE CONTRACTANT
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 de Contractant al qual es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.cmss.cat.

CLÀUSULA QUARTA. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT
DEL CONTRACTE
4.1.Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 136.160,00 € (cent trenta-sis
mil cent seixanta euros) IVA no inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és el 21% segons el què disposa l’apartat quart de l’article
91.1.2 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’Impost del Valor Afegit i ascendeix
a la quantitat total de 28.593,60 € (vint-i-vuit mil cinc cents noranta-tres euros amb
seixanta cèntims).
El pressupost base de licitació amb IVA inclòs és de 164.753,60€ (cent seixanta-quatre
mil set cents cinquanta-tres euros amb seixanta cèntims).
L’import de licitació del servei pels 4 anys de contracte ascendeix a la quantitat de
136.160,00 €, IVA exclòs, al següent tenor:
Import anual del servei ordinari 34.040,00 €, IVA exclòs
Import de licitació pels 4 anys de contracte 136.160,00 €, IVA exclòs
El pressupost base, dividit en els TRES LOTS, es el següent:
LOT 1:
MANTENIMENT JARDINERIA CRUÏLLES I MARGES PUIGVENTÓS
42.300,00 euros (exclòs IVA)
LOT 2:
MANTENIMENT JARDINERIA MONELLS
52.140,00 euros (exclòs IVA)
LOT 1:
MANTENIMENT JARDINERIA SANT SADURNÍ DE L’HEURA
41.720,00 euros (exclòs IVA)

4.2. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 204.240,00 € (dos cents quatre
mil dos cents quaranta euros), IVA exclòs.
El pressupost estimat del contracte , dividit en els TRES LOTS, és el següent:
LOT 1:
MANTENIMENT JARDINERIA CRUÏLLES I MARGES PUIGVENTÓS
63.450,00 euros (exclòs IVA)
LOT 2:
MANTENIMENT JARDINERIA MONELLS
78.210,00 euros (exclòs IVA)
LOT 1:
MANTENIMENT JARDINERIA SANT SADURNÍ DE L’HEURA
62.580,00 euros (exclòs IVA)
A tots els efectes s'entendrà que l’import de licitació i les ofertes que presentin els
licitadors inclouen totes les despeses necessàries per al compliment de les prestacions
contractades (material fungible, despeses generals, financeres, d’assegurances,
benefici industrial o qualsevol altra, sigui quina sigui la seva naturalesa).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus. El pressupost
comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se
cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants de la LCSP.

CLÀUSULA CINQUENA. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries: :
Anualitat
2021
2022
2023
2024
2025

Aplicació pressupostària
622 450 210
622 450 210
622 450 210
622 450 210
622 450 210

Import
8.510,00 (25%)
34.040,00 (100%)
34.040,00 (100%)
34.040,00 (100%)
25.530,00 (75%)

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost
municipal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.

Per a la resta dels exercicis, incloses les possibles pròrrogues, quedarà condicionada
a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici
pressupostari.

CLÀUSULA SISENA. REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte no cap la revisió de preus.

CLÀUSULA SETENA. DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES
El contracte tindrà una durada inicial de 4 (quatre) anys, sent susceptible de prorrogarse per 2 (dos) pròrrogues d’1 (un) any.
La data d’inici de la prestació del servei, és des de l’endemà de la formalització del
contracte.
La durada del contracte quedarà condicionada a l'existència de consignació
pressupostària adequada i suficient en cada exercici pressupostari.

CLAUSULA VUITENA.
D’ADJUDICACIÓ

TRAMITACIÓ

DE

L’EXPEDIENT

I

PROCEDIMENT

Es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació utilitzant un únic criteri
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, en virtut d’allò que
estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
Atenent al preu del contracte, l’informe de contractació estima que el procediment més
adequat és el procediment obert.
Forma de tramitació: ordinària.
Procediment d’adjudicació: Obert.
Tramitació electrònica: Sí
F4. Règim de publicitat: anunci de licitació publicat al Perfil del contractant.
Termini de presentació d’ofertes: quinze (15) dies, comptats des de l’endemà de la
data de publicació de l’anunci .
Lloc presentació: únicament a través del sobre digital (perfil del contractant).
Obligatorietat d’inscripció en el Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI), o
registre de licitadors estatal: Si.

CLÀUSULA NOVENA. PERFIL DE CONTRACTANT
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha
d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=cru%C3%AFlle&idCap=13294512&ambit=5&

CLÀUSULA DESENA. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions
de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar
s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic .
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions
d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació,
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o
no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.
10.1. Solvència econòmica
Els licitadors han d’acreditar la seva solvència econòmica i financera d’acord amb el
que estableix l’article 87 de la LCSP, per qualsevol dels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de
les ofertes per import igual o superior a 204.240 euros.
En cas de la presentació a un sol lot, volum anual de negocis referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici
d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior a :
LOT 1:
MANTENIMENT JARDINERIA CRUÏLLES I MARGES PUIGVENTÓS
95.175,00 euros (exclòs IVA)
LOT 2:
MANTENIMENT JARDINERIA MONELLS

117.315,00 euros (exclòs IVA)
LOT 1:
MANTENIMENT JARDINERIA SANT SADURNÍ DE L’HEURA
93.870,00 euros (exclòs IVA)
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera
s'efectua mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari hi està inscrit, o en cas contrari, pels comptes dipositats en el
registre oficial en què hagi estat inscrit.
b) Justificant de l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
riscos laborals, per un import per sinistre igual o superior a 600.000 Euros, la qual
s’acompanyarà amb un certificat expedit per la companyia asseguradora on constin
import, riscos assegurats i data de venciment. Així mateix, s’acompanyarà el
corresponent rebut del pagament acreditatiu de la seva vigència.

10.2. Solvència tècnica
La solvència tècnica o professional dels licitadors s’ha d'apreciar d’acord amb el que
estableix l’article 90 de la LCSP, tenint en compte els seus coneixements tècnics,
eficàcia, experiència i fiabilitat. La solvència s’ha d'acreditar a través dels mitjans
següents:
Una relació dels principals serveis realitzats en el curs dels tres últims anys d’igual o
similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte (neteja d’edificis),
pertanyents al mateix subgrup de classificació o la igualtat en almenys els tres primers
dígits dels codis CPV, indicant l’import, data i destinataris.
L’acreditació documental s’efectua mitjançant l’aportació dels certificats expedits per
les entitats del sector públic en que s’hagin prestat els serveis, documents que
acreditin la correcta execució dels contractes, o certificats de les empreses privades si
és el cas. La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es
pot acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial, segons el Reial decret
773/2015, de 28 d’agost, pel que es modificaven determinats preceptes del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001. La classificació necessària serà almenys la següent: - Grup U,
subgrup 1, categoria 2 (serveis de neteja) Així mateix, l’acreditació de la solvència es
pot realitzar o completar amb els mitjans que consten en el certificat d'inscripció en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador. L'òrgan de contractació
pot recaptar dels licitadors els aclariments sobre els certificats i documents presentats
que estimi pertinents, o requerir la informació complementària que cregui oportuna.

10.3. Classificació
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es pot
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial, segons el Reial decret
773/2015, de 28 d’agost, pel que es modificaven determinats preceptes del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001. La classificació necessària serà almenys la següent: - Grup O,
subgrup 6, categoria 1 (Conservació i manteniment de muntanyes i jardins).

CLAUSULA ONZENA. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA

11.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si 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 per ell subscrites.

11.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores han de presentar la
documentació que conformi les seves ofertes en un arxiu, mitjançant l’eina de Sobre
Digital, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=cru%C3%AFlle&idCap=13294512&ambit=5&
La utilització d'aquests serveis suposa:
•
•
•

La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de vint dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de
licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de
l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del
Sector Públic/Sistema d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma/una altra
eina de licitació electrònica que compleixi amb els requisits de la Disposicions

addicionals 16 i 17a de la LCSP posa a la disposició de candidats i entitats licitadores
per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic/Sistema d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma/una altra
eina de licitació electrònica que compleixi amb els requisits de la Disposicions
addicionals 16 i 17a de la LCSP.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. Accedint
a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en els sobres corresponents.
Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que
la documentació no està xifrada).

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus
(poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que
només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni
recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les
ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web
de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat3
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura
del primer sobre xifrat. En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula
clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació
d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i
requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al
contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la
seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada
corresponent, a través de l’eina.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses

Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic.

CLÀUSULA ONZENA. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic
signat pel licitador, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu i la llegenda
“Proposició per licitar a la contractació del servei de manteniment de la jardineria dels
espais verds i jardins públics, espais verds d’equipaments municipals i marges del
municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura”.
La denominació de l’arxiu és la següent:
ARXIU ELECTRÒNIC “A”. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I PROPOSICIÓ
ECONÒMICA
Els documents a incloure hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la
Legislació en vigor.
Dins de l’arxiu, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada
d'aquests:
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració.
La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex del
present plec.
En cas que els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional
exigits variïn d'un lot a un altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o
grup de lots al qual s'apliquin aquests requisits de solvència.
En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador,
haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels
mitjans adscrits a l'execució del contracte.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals
la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant
totes i cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.

b) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en

representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentat de l'expedient per a la contractació del servei de manteniment de la
jardineria dels espais verds i jardins públics, espais verds d’equipaments municipals i
marges del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura per procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, anunciat en el
Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i
ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme
l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del candidat,
Signat: _________________.».
En cas de presentació a UN SOL LOT, s’haurà de especificar a quin LOT es fa
referència, a saber:

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentat de l'expedient per a la contractació del servei de manteniment de la
jardineria dels espais verds i jardins públics, espais verds d’equipaments municipals i
marges del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura per procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, anunciat en el
Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i
ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme
l'objecte del contracte establert al LOT__ per l'import de ____________ euros i
___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del candidat,
Signat: _________________.».

CLAUSULA DOTZENA. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a
un únic criteri d'adjudicació que serà el preu i la fórmula de valoració serà la següent:
Preu: fins a 100 punts

Es valora assignant la major puntuació possible, 100 punts, la proposta que ofereixi
l’import més econòmic per al servei, respecte el pressupost base màxim de licitació
(136.160 € més IVA, resultant 164.753,60 €).
Per la resta de propostes, es valorarà la puntuació Pi de forma proporcional, fins a dos
decimals, mitjançant la següent fórmula:
Pi = Preu oferta x Punts
Preu contracte
El procediment a seguir en cas d’ofertes anormalment baixes, serà l’establert en
l’article 149 de la LCSP.
En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació,
s’apliquen els criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP.

CLÀUSULA TRETZENA. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No s'admeten variants.

CLÀUSULA CATORZENA. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el 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, desenvolupant les funcions que en aquests
s'estableixen.
La Mesa de contractació és constituïda pels membres següents:
President:
L’alcalde president de l’Ajuntament.
Vocals:
La Secretària-interventora de l’Ajuntament.
La Tècnica municipal de l’Ajuntament.
Secretari/ària: Un/una administratiu/va de l’Ajuntament,
La Mesa resta vàlidament constituïda amb l’assistència mínima de tres membres.
Davant la impossibilitat acreditada d’assistència d’algun dels membres de la Mesa,
l’Alcalde pot designar-ne els substituts.

CLÀUSULA QUINZENA. OBERTURA DE PROPOSICIONS

La Mesa de Contractació es constituirà el següent dia hàbil després de la finalització
del termini de presentació de les proposicions, a les 12,00 hores.
La mesa de contractació procedirà a l'obertura de l’ Arxiu electrònic «A», que conté la
documentació administrativa i la proposició econòmica.
Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no
compleixin els requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de les
ofertes.
A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.
Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest
acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que
l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder
bastant per formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en
el seu cas la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per
contractar.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les
proposicions suposa l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les
dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la
Unió Europea.

CLÀUSULA SETZENA. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

En aquest acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica,
al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils
des de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així
com perquè aportació el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la
documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de
la LCSP.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor
del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la
citada garantia definitiva.

CLÀUSULA DISSETENA. GARANTIA DEFINITIVA
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

CLÀUSULA DIVUITENA. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a
adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se,
una vegada adjudicat aquest, a la seva formalització.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor
del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la
citada garantia definitiva.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publica en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en
què s’ha de procedir a la formalització del contracte.

CLÀUSULA DINOVENA. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es formalitza en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
L’empresa o les empreses adjudicatàries poden sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, la formalització del
contracte s’efectua en el termini màxim de deu dies hàbils següents a aquell en què es
rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la
clàusula anterior.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc
a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la
LCSP. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’ha d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que
la demora li pugui ocasionar. En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar
amb l’empresa adjudicatària, s’adjudica a l’empresa següent que hagi presentat la
millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la

presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent
aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE han
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 unió amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció.
El contingut del contracte s'ha d'ajustar al contingut establert a l'article 35 de la LCSP i
l'article 71 del RGLCAP i no pot incloure cap clàusula que impliqui alteració dels
termes de l’adjudicació.
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i és un requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publica en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunica al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; 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 són d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre
protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

CLÀUSULA VINTENA. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DELS SERVEIS
El contracte s’executa amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o
empreses contractistes la persona responsable del contracte que estableix la clàusula
vint-i dosena.

VINT-I-UNENA. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
21.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del
contracte.
21.2 Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar, ateses les

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte, IVA exclòs, en la forma i les condicions establertes en els articles 193 i 194
de la LCSP.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment,
per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides
en el contracte. D’acord amb l’article 195.2 de la LCSP, si el retard és produït per
motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si
se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de concedir un
termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un informe on
es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista. En tot cas,
la constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de
l’Administració.
21.3.- En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes
o de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest
plec es pot acordar la imposició de les penalitats següents: 3% del preu del contracte
per cada incompliment.
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, els plecs poden preveure penalitats per aquests
incompliments, proporcionals a la seva gravetat, i de quanties no superiors al 10 per
100 del preu del contracte, IVA exclòs, ni superiors en total al 50 per 100 del preu del
contracte. En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les
penalitats següents: 3% del preu del contracte per cada incompliment.
Les penalitats a preveure hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment, i
les quanties de cadascuna d’elles no poden ser superiors al 10 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per 100 del preu del
contracte.
21.4.- 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 següents: 2% del preu del contracte En els contractes de serveis de
valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells que l’import de la
subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, les actuacions de
comprovació i la imposició de penalitats per l’incompliment seran obligatoris.

21.5.- 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. Cal tenir en compte
que en els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats
a l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 23.6.Es consideren faltes molt greus:
1. No donar inici a l’execució de les prestacions contractades.
2. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució no essencials
del contracte.
3. L’abandonament total d’algun dels serveis ordinaris o addicionals planificats, la
paralització total en l’execució de les prestacions per causes imputables al contractista,
o qualsevol incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, en una setmana o més.
4. L’incompliment de la cobertura en la substitució del personal en tres o més dies.
5. L’incompliment dels temps de substitució de maquinària a reparar, en tres o més
dies.
6. L’abandonament o l’incompliment de l’execució de qualsevol servei excepcional.
7. No prestar el servei de manera regular i continuada, amb pertorbacions reiterades i
reincidents, no complir amb els itineraris planificats de forma reiterada, sense que hi
hagi cap causa de força major.
8. La resistència reiterada a requeriments efectuats per l’Ajuntament o la seva
inobservança, i en especial la resistència quan es faci un requeriment sobre aspectes
de seguretat.
9. La utilització reiterada de productes, mitjans, elements, sistemes de treball o
personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o
insuficients o inadequats per prestar el servei.
10. La falsedat de la informació facilitada pel contractista als efectes dels informes i
comunicats periòdics, o el falsejament de les prestacions consignades pel contractista
en els documents de cobrament.
11. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en
les prestacions.

12. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i obligacions del tipus fiscal,
laboral i de seguretat social.
13. L’incompliment de les obligacions ambientals, la gestió deficient dels residus i les
actuacions que, per acció o omissió, generen riscos sobre el medi ambient d’acord
amb la legislació vigent.
14. Rebre, el contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o
contraprestació per parts dels usuaris del servei que no estigui prevista en els plecs de
clàusules ni degudament autoritzada.
15. La reiteració en comissió d’incompliments greus, quan ja sigui el segon pel mateix
motiu.
Es consideren faltes greus:
1. L’incompliment total de qualsevol dels serveis ordinaris o addicionals planificats, la
manca de control del servei, manca de serveis mínims, o qualsevol incompliment de
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, en dos o més dies
planificats.
2. L’incompliment de la cobertura en la substitució del personal en un o dos dies.
3. L’incompliment dels temps de substitució de maquinària a reparar, en un o dos dies.
4. L’incompliment dels temps de resposta en les incidències dels serveis excepcionals.
5. Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o l'alterin en el volum dels
treballs o la qualitat sense arribar a la paralització.
6. No mantenir actualitzat l’inventari de les papereres i altres elements de la via pública
que s’hi incloguin, en el lliurament del comunicat trimestral.
7. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa, desídia, i l’abús del temps de
descans del personal.
8. La no presentació dels informes i comunicats en els terminis indicats en els plecs
9. La cessió de l’execució de treballs o l’explotació del servei per terceres persones,
sense el consentiment o autorització de l’Ajuntament.
10. La resistència a un requeriment efectuat per l’administració, o la seva
inobservança.
11. La utilització de productes, mitjans, elements, sistemes de treball o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o insuficients o
inadequats per prestar el servei.

12. Les males pràctiques que escurcin la vida útil de la maquinària, les instal·lacions i
els seus elements.
13.La descortesia, desinformació o tractament incorrecte dels usuaris del servei.
14. La reiteració en comissió d’incompliments lleus, quan ja sigui el segon pel mateix
motiu.
Es consideren faltes lleus:
1. La manca de qualsevol servei parcial ordinari o addicional, l’incompliment parcial de
les prestacions i actuacions assenyalades en els plecs, horaris, o qualsevol
incompliment contractual, en un dia planificat.
2. L’incompliment dels itineraris planificats dels serveis ordinaris o addicionals en un
dia.
3. No avisar al responsable municipal dels canvis de personal i les incidències del
servei.
4. Totes aquelles no previstes anteriorment i que infringeixen d’alguna manera les
condicions establertes en els plecs, sempre que sigui en perjudici lleu del contracte.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d’una falta del
mateix caràcter sancionador per resolució administrativa ferma, durant la vigència del
contracte.
En cas d’incompliments, l’Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, la perillositat o la reiteració d’aquestes:
1. Faltes molt greus: 9.000,00 euros.
2. Faltes greus:
3.000,00 euros.
3. Faltes lleus:
600,00 euros.
En la tramitació de l’expedient sancionador, cal atorgar audiència al contractista
perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió
dels informes pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es fan efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.

VINT-I-DOSENA. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte serà la Tècnica municipal amb les funcions previstes a
l’article 62 de la LCSP.
Aquestes funcions comprenen:
• La supervisió 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 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.
VINT-I-TRESENA. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramiten mitjançant
expedient contradictori que inclou necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les
incidències ho requereixi, la seva tramitació no determina la paralització del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

24.1 Abonaments al contractista
El pagament del servei s'efectuarà, al ser un servei de tracte successiu, s'efectuarà en
caràcter mensual, una vegada presentada la corresponent factura.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la
Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica.
El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini
màxim de 10 dies des de la realització de la prestació en el període de què es tracti.
La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre
Comptable de Factures del Sector Públic.

24.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis
de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les
normes que es promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de
dades.

24.3. Termini de garantia
L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de UN ANY, a
comptar des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual
l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec i en el
de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin
formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del
contractista.
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena
d'aquests

24.4. Despeses exigibles al contractista
Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i
adjudicació, en el seu cas, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns
altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
aquestes assenyalin.

CLÀUSULA VINTICINQUENA. SUBCONTRACTACIÓ
El present contracte no permet la subcontractació del servei que estableix l’article 215 i
216 de la LCSP.

CLÀUSULA VINTICINQUENA. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES

No es preveu de manera expressa, la possibilitat de què durant l'execució del
contracte es realitzin modificacions del seu objecte conforme a les determinacions
establerts a la LCSP.
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.
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 establertes a
l'article 204.1 de la LCSP.

CLÀUSULA VINTISISENA. SUCCESSIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà
subrogada en els drets i obligacions dimanats d'aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi
que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el
compliment de les condicions de la subrogació.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

CLÀUSULA VINTISETSENA. CESSIÓ DEL CONTRACTE

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència
que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar
degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una
causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

CLÀUSULA VINTIVUTENA. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total,
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de
conformitat amb la clàusula 30.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a
obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

CLÀUSULA VINTINOVENA. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES

29.1. 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.

30.2. 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
ocasió de l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a
l’Ajuntament 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.

CLÀUSULA TRENTENA. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, els actes i les
decisions que esmenta l’apartat 2 de l’art 44 de la LCSP quan es refereixin als
contractes següents que pretenguin concertar les administracions públiques o la resta
d’entitats que tinguin la condició de poders adjudicadors:
a) Contractes d’obres amb un valor estimat superior a tres milions d’euros, i de
subministrament i serveis amb un valor estimat superior a cent mil euros.
Poden ser objecte del recurs especial en matèria de contractació les actuacions
següents:
a) Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que hagin de regir la contractació.

b) Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin una indefensió o un perjudici irreparable a
drets o interessos legítims.
En tot cas, es considera que concorren les circumstàncies anteriors en els actes de la
mesa o de l’òrgan de contractació pels quals s’acordi l’admissió o inadmissió de
candidats o licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses les ofertes que siguin
excloses perquè són anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de
l’article 149.
c) Els acords d’adjudicació.
Les modificacions basades en l’incompliment del que estableixen els articles 204 i 205
de la LCSP, perquè s’entén que la modificació havia de ser objecte d’una adjudicació
nova.
Contra les actuacions que esmenta aquest article com a susceptibles de ser
impugnades mitjançant el recurs especial, no és procedent la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Els actes que es dictin en els procediments d’adjudicació de contractes de les
administracions públiques que no reuneixin els requisits de l’apartat 1 poden ser
objecte de recurs de conformitat amb el que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas d’actuacions dutes a terme per poders adjudicadors que no tinguin la
condició d’administracions públiques, aquelles s’han d’impugnar en via administrativa
de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, davant el titular del departament,
òrgan, ens o organisme al qual estigui adscrita l’entitat contractant o al qual
correspongui la seva tutela.
Si l’entitat contractant està vinculada a més d’una Administració, és competent l’òrgan
corresponent de la que tingui el control o la participació majoritària. La interposició del
recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu i és gratuït per als
recurrents.

CLÀUSULA TRENTAUNENA. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per allò que s'ha fixat en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà
d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el 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, i el Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial
decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i,
en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el
que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

L’Alcalde
Daniel Encinas Granados

A la data de la signatura electrònica

La Secretària
Gemma Prats i Mulà

ANNEX DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

D. ...................................., amb DNI núm. ..............., en nom de la societat
......................................, amb NIF núm. ......................., en la qualitat de representat
legal de la persona jurídica ................................. amb CIF................., amb la següent
adreça de correu electrònic ................................... i als efectes de contractar amb
l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura,
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l'empresa a la qual represento:
1.- Disposa de la capacitat d'obrar i jurídica i de l'habilitació professional necessària
per contractar amb l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, la
prestació de referència, i que l'objecte social de l'empresa comprèn l'activitat objecte
d'aquest contracte, d'acord amb allò recollit als seus estatuts socials que es troben
correctament inscrits en el Registre corresponent.
2.- Disposa de la classificació/solvència requerida per dita contractació.
3.- No estar incurs en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració
establertes a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de del
sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer.
4.- Està al corrent de totes les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i,
a tal efecte, autoritza a l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura a
realitzar les consultes de dades i documents necessaris a les administracions
públiques corresponents.
5.- Compleix amb allò establert a l'article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
6.- Garanteix en relació als treballadors i processos productius empleats en
l'elaboració dels productes i/o serveis, així com a l'execució del contracte, el
compliment de les obligacions ambientals, socials i laborals derivades dels convenis
col·lectius aplicables, el Dret espanyol i de la UE, així com de les disposicions de Dret
Internacional sobre aquestes matèries.
7.- Accepta rebre totes les comunicacions relacionades amb la present licitació pel
correu electrònic assenyalat a l'encapçalament d'aquest document.
8.- Compleix estrictament amb les obligacions legals que es disposen en la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i les seves disposicions
de desenvolupament o complementàries.

9.- Compleix amb les obligacions legals que es disposen en la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com a la Llei catalana
17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
El que declaro als efectes d'allò previst a l'article 141 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer.
A Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura , .. de .... de 2021

Signat: .........................

