35. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte són d’obligat compliment per part
de les empreses contractistes. D’acord amb l’apartat 4t de l’article 202 de la LCSP, totes les
condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment a tots els
subcontractistes que participin de la seva execució.
Les condicions especials d’execució tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials als
efectes que assenyala la lletra f) de l’article 211 de la LCSP, per tant, el compliment defectuós de
qualsevol d’elles es considerarà, segons la gravetat, com a infracció greu o molt greu als efectes que
estableix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP, amb la imposició de les penalitats de
conformitat amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 192 de la LCSP i la clàusula 40 (Règim de
penalitats) d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució serà causa de resolució de
contracte.
35.1 Condicions de tipus social: estabilitat i qualitat laboral
El contractista i subcontractistes assumiran, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar
a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni
col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de
les millores que pugui establir.
Pel que fa a les millores a establir per l’empresari cal assegurar, en la mesura que sigui possible i
sempre que no contradigui el conveni col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació, que les
retribucions de qualsevol dels/les empleats/des que executin el contracte tinguin com a referència
el salari mensual brut de 1.071,43 € i 14 pagues, a fi de garantir un salari digne dels/les
treballadors/es, d’acord amb la Moció del Ple Municipal de l’Ajuntament de Tordera, en sessió
tinguda en data 25 de maig de 2017. En el cas de no existir un conveni aplicable al sector, el
contractista i subcontractistes aplicaran les condicions salarials mínimes descrites en aquest
paràgraf (salari mensual brut de 1.071,43 € i 14 pagues).
També és condició especial d’execució mantenir la plantilla de treballadors i treballadores adscrita
a l’execució del contracte sense que procedeixi suspendre o extingir els contractes de treball de la
plantilla, excepte les suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona
treballadora o d’acomiadaments disciplinaris.
35.2 Condicions de tipus social: igualtat de gènere
El contractista i subcontractistes, en l’execució contracte, han d’incorporar la perspectiva de gènere
i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

35.3 Condicions de tipus social: inserció laboral
El contractista i subcontractistes, com a condició especial d’execució, en els supòsits de noves
contractacions de treballadors/es que es produeixin durant l’execució del contracte, han
d’incorporar almenys un 50 per cent de persones a l’atur, prioritzant les que pertanyen a col·lectius
desafavorits amb dificultats a l’accés al món laboral o amb risc d’exclusió social, d’entre els següents
col·lectius:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.
ix.

x.

Persones desocupades de llarga durada inscrites de forma continuada com a demandants
de feina en el servei públic corresponent al menys durant dotze mesos (acreditat amb
certificat emès pel corresponent Servei públic d’ocupació relatiu als períodes d’inscripció
com a desocupada).
Persones perceptores de renda bàsica (acreditat per certificació del servei social de base
corresponent, acreditatiu de la condició de beneficiària) que hagin subscrit conveni
d’inserció.
El pare o la mare d’una família monoparental, sempre que figurin inscrites com a desocupats
amb una antiguitat mínima de tres mesos. A aquest efectes, s’entén que es troba en aquesta
situació la persona que tingui al seu càrrec una o diverses persones descendents que no
desenvolupin activitat retribuïda (acreditat amb certificat de convivència, còpia del Llibre de
família i declaració jurada que té al seu càrrec una o diverses persones descendents que no
desenvolupen activitat retribuïda, així com certificat emès pel corresponent Servei públic
d’ocupació relatiu als períodes d’inscripció com a desocupada).
Les persones més grans de 45 anys inscrites com a desocupades al menys durant tres mesos
continuats (acreditat amb certificat emès pel corresponent Servei públic d’ocupació relatiu
als períodes d’inscripció com a desocupat).
Les persones joves amb edat compresa entre els 16 i els 30 anys, que figurin inscrites com a
desocupades entre cinc i dotze mesos continuats (acreditat amb certificat emès pel
corresponent Servei públic d’ocupació relatiu als períodes d’inscripció com a desocupada).
Dones més grans de 30 anys per a les quals aquesta contractació sigui la seva primera
experiència laboral, així com aquelles contractades després de cinc anys d’inactivitat
(acreditat amb un informe de vida laboral).
Les persones immigrants extracomunitàries inscrites com a desocupades per un període
mínim de sis mesos continuats (emès pel corresponent Servei públic d’ocupació relatiu als
períodes d’inscripció com a desocupada).
Persones amb discapacitat que tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33
per cent (acreditat amb certificat de discapacitat emès per l’òrgan oficial competent).
Les víctimes de violència domèstica, entenent que es troba en aquesta situació qui hagi patit
violència física o psíquica exercida pel seu cònjuge o per la persona que hagi estat lligada a
ella de forma estable per anàloga relació d’afectivitat, o pels seus ascendents, descendents
o germans, sempre que aquests fets hagin estat acreditats mitjançant sentència
condemnatòria o ordre de protecció a favor de la víctima.
Persones que pateixin una malaltia mental greu (acreditada amb un informe mèdic).

xi.

xii.

xiii.

Persones procedents d’institucions de protecció de menors, sempre que el procés d’inserció
laboral s’iniciï en els dotze mesos següents a la seva sortida (acreditat amb la corresponent
certificació institucional).
Persones extoxicòmanes (exalcohòloques i exdrogadictes), considerant com a tals aquelles
que, havent superat a judici de l’equip terapèutic corresponent les fases de desintoxicació i
deshabituació, portin més de sis mesos de tractament continuat (acreditat amb certificat del
Centre de salut corresponent).
Persones internes en centres penitenciaris que no disposin de contracte de treball de
qualsevol tipus i el règim de les quals els permeti accedir a un lloc de treball, i persones
exrecluses, inscrites com a desocupades, sempre que la contractació es celebri durant els
dotze mesos posteriors a la seva posada en llibertat (acreditat amb la corresponent
certificació institucional).

35.4 Comprovació dels pagaments als subcontractistes o subministradors.
Els contractistes i subcontractites adjudicataris han de remetre a l’Administració, quan aquest ho
sol·liciti, la relació detallada dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte
quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de subcontractació o
subministrament de cadascun d’ells que guardin una relació directa amb el termini de pagament.
Així mateix, han d’aportar el justificant de compliment dels pagaments a aquells una vegada
acabada la prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts a l’article 216 i a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials en allò que li sigui aplicable.

