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AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Expedient núm.:

2022.124

Document:

Plecs de clàusules administratives

Arxiu:

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Procediment:

Contractació administrativa. Contracte d’obres. Procediment Obert simplificat abreujat.

Assumpte:

Millora de l’edifici de “Museu del pagès” de Castelldans.

A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT:

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DATA RESOLUCIÓ D'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: 29.04.2022
PERFIL DE CONTRACTANT: WWW.CASTELLDANS.CAT
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

NOMBRE D'EXPEDIENT

2022.124

TIPUS DE PROCEDIMENT

OBERT

SIMPLIFICAT

SUMARI

FORMA DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:

□MANUAL

TIPUS DE CONTRACTE:

OBRES

TRAMITACIÓ:

ORDINÀRIA

□ELECTRÒNICA

□MANUAL I ELECTRÒNICA

CAP RECURS ESPECIAL: □SI □NO
CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: □SI □NO
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE:

LOT ÚNIC

DESCRIPCIÓ: MILLORA DEL MUSEU DEL PAGÈS DE CASTELLDANS.

CPV:

45210000-2
D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST

BASE

IVA

EXCLÒS:

51.153,98 EUROS.

TIPUS D'IVA APLICABLE: 21%

PRESSUPOST BASE IVA INCLÒS:

(10.742,34 EUROS)

EUROS

61.896,32

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: PROGRAMA 450 – PARTIDA 632.02 DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2022.
E. VALOR ESTIMAT
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

61.896,32 EUROS.

TOTAL VALOR ESTIMAT:

51.153,98 EUROS.

H. TERMINI D'EXECUCIÓ 2 MESOS

H. PRÒRROGA

□SI

□NO

I.TERMINI GARANTIA: 12 MESOS

L. GARANTIES

PROVISIONAL: [SI/NO]

NO S’ESCAU

DEFINITIVA: [SI/NO]

NO S’ESCAU

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA DE
L’EDIFICI DEL MUSEU DEL PAGÈS DE CASTELLDANS A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI AMB
VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
CLÀUSULA 1ª. Règim Jurídic
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El contracte a realitzar es qualifica com contracte d’obres, de conformitat amb allò establert a l’art. 13 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
La present contractació té caràcter administratiu, i es regirà en tot allò no previst especialment en aquest plec de
condicions pel que disposen les següents normes:


Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre Contractació Pública i
per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (EDL 2014/35497).



Reglament d’Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s’estableix el formulari
normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL 2016/9).



Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-(EDL 2017/226876).



Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques -RGLCAP-.



Supletòriament s’aplicarà la resta de normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les de dret privat.

CLÀUSULA 2ª. Objecte i necessitat del contracte
Es pretén du a terme l’execució de l’obra de “Millora del Museu del Pagès de Castelldans”, de conformitat amb el
Projecte d’obres subscrit per l’Empresa “Assessoria tècnica Arquitectura i Urbanisme”, d’acord amb l’article 13 LCSP 2017(EDL 2017/226876), que recull les necessitats administratives a satisfer, mitjançant el contracte i els factors de tot ordre a
tenir en compte. El projecte esmentat consta de quants documents són exigits a l’article 233 LCSP 2017 (EDL
2017/226876), havent-se contemplat en la seva elaboració allò disposat als articles 124 a 134 RGLCAP.
L’Ajuntament de Castelldans no disposa dels mitjans ni humans ni materials per dur a terme aquesta actuació.
Característiques de l’objecte del contracte:


Objecte: Millora de l’edifici del Museu del Pagès de Castelldans.



Codi CPV: D’acord amb allò que prescriu l’art.67.2 del Reial Decret 1098/2.001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el Codi de la
Classificació de Productes per Activitats (CPA) que correspon es segons Reglament (C) 2195/2.002 del Parlament
Europeu i del Consell modificat pel Reglament 2151/2.003 de la Comissió de 16 de desembre de 2.003:
45210000-2



Condicions tècniques de l’obra: De conformitat amb el Projecte tècnic.

CLÀUSULA 3ª. Òrgan de contractació.
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De conformitat amb la Disposició Addicional Segona per al present contracte l’òrgan de contractació és l’Alcaldia, doncs
representa un 6,59% dels recursos ordinaris de l’ens, i per tant no es supera el límit del 10% dels recursos ordinaris de
l’ens ni en cap cas la quantia de 6.000.000,00 euros.
CLÀUSULA 4ª. Procediment d’adjudicació
De conformitat amb allò disposat a l’article 159.6 LCSP 2017, el contracte s’adjudicarà per procediment obert simplificat
sumari, i es realitzarà atenent una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu de
conformitat amb allò disposat a la clàusula 13ª del present plec.
CLÀUSULA 5ª. Valor estimat i pressupost base de licitació del contracte
El sistema per a la determinació del preu del contracte són els preus ITEC.
L’estimació del preu base de l’actuació Millora del Museu del Pagès de Castelldans” realitzada no constitueix de cap
forma un compromís contractual per a l’Ajuntament, sense que, a la finalització del contracte, un menor servei pugui
suposar revisió del preu ofertat per l’adjudicatari del contracte ni variació en cap de les condicions de contractació.
A l’efecte previst a l’article 101.1 LCSP 2017, el valor estimat del contracte a realitzar ascendeix a la quantitat de
SEIXANTA UN MIL VUITCENTS NORANTA SIS EUROS AMB TRENTA DOS CÈNTIMS (61.896,32) dels quals cinquanta un mil
cent cinquanta tres euros amb noranta vuit cèntims corresponent a la base imposable (51.153,98) i deu mil set cents
quaranta dos euros euros amb trenta quatre cèntims al IVA (10.742,34).
Ha estat elaborat de conformitat amb allò disposat a l’article 100 LCSP 2017, incloent el seu càlcul els tributs de qualsevol
tipus.
CLÀUSULA 6ª. Existència de crèdit
L’execució de les obres està emparada pels crèdits que s’indiquen a continuació: Existeix consignació pressupostària
suficient per autoritzar la despesa consistent en “Millora de l’edifici del Museu del pagès de Castelldans”, en l’aplicació
pressupostària 450 – 632.02 del Pressupost General municipal de l’any 2022. El finançament de l’actuació prové en 39,40
de fons LEADER a través del departament d’acció climàtica i la resta de fons municipals.
CLÀUSULA 7ª. Termini i lloc d’execució
El termini total d’execució de les obres és de dos mesos. El còmput del termini s’iniciarà des del dia següent al de la data
de l’acta de comprovació del replanteig, si l’Administració autoritza l’inici de l’obra. El contractista podrà desenvolupar els
treballs amb major celeritat que la necessària per efectuar les obres en el termini contractual, llevat que, segons el parer
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de la direcció facultativa, existissin raons per estimar-lo inconvenient. El contractista està obligat a complir el contracte
dins del termini total fixat per a la seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats.
CLÀUSULA 8ª. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució per a aquest contracte de conformitat amb l’article 202 LCSP 2017, són les següents:
a.

L’adjudicatari està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no podran ser més
desfavorables que els previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en què té lloc la acceptació o
verificació dels béns o serveis pel contractista principal, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin
lliurat la factura en els terminis legalment.

b.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar, abans que el contracte
es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els terminis de pagament als
subcontractistes que estableix la legislació vigent.

CLÀUSULA 9ª. Règim de revisió de preus
De conformitat amb allò establert a l’article 8 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, i l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que regulen els requisits per tal que procedeixi la revisió de preus en els
contractes del sector públic, a aquest contracte no resulta aplicable l’esmentada revisió.
CLÀUSULA 10ª. Capacitat per contractar
Podran optar a l’adjudicació del present contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol
individual o en unió temporal d’empresaris, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no es troben culpables en les
prohibicions i incompatibilitats per contractar amb l’Administració establertes al seu article 85 LCSP 2017 i que acreditin
la seva solvència econòmica, financera i tècnica, o es trobin degudament classificades (si escau). A més, les empreses
adjudicatàries hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat o activitat de les quals tingui relació directa amb
l’objecte del contracte i disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda
execució del contracte. Els empresaris hauran de comptar així mateix amb l’habilitació empresarial o professional que, en
el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. Les empreses
estrangeres no comunitàries hauran de reunir a més els requisits establerts a l’article 68 LCSP 2017.
CLÀUSULA 11ª. Classificació i Solvència
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Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que a continuació es determinen. El
contractista haurà de mantenir la solvència tècnica i econòmica durant l’execució del contracte, cosa que haurà
d’acreditar quan sigui requerit per l’Ajuntament. La pèrdua de la solvència exigida és causa de resolució del contracte.
En el cas de presentar-se en Unió Temporal d’Empresaris (UTE) totes les empreses que en formen part han d’acreditar la
seva solvència.
11.1. Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera s’acreditarà per algun dels mitjans següents:
 Volum anual de negocis o, si s’escau, volum anual de negocis relatiu als serveis que constitueixen l’objecte d’aquest
contracte, per import igual o superior al pressupost base de licitació del contracte.
 Patrimoni net o, si s’escau, rati entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic pel qual estigui vençuda
l’obligació d’aprovació de comptes anuals, per import igual o superior al pressupost de licitació del contracte.
11.2. Solvència tècnica i professional:
La solvència tècnica i professional s’acreditarà pels mitjans següents:
 Certificats de les obres més importants executats durant els últims 5 anys, acompanyats de document acreditatiu de
bona execució. S’haurà d’incloure obres de característiques semblants a les licitades, especificant la ubicació, naturalesa,
import, dades tècniques, fotografies, etc. En el cas d’empreses de nova creació, és a dir, que tingui una antiguitat inferior
a 5 anys, aquest requisit no li serà d’aplicació.
 En aplicació de l’article 88.1 lletra f) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic s’haurà d’acreditar, adjuntant la
documentació pertinent, que l’empresari disposarà per a l’execució d’aquesta obra de la maquinària adequada ja sigui
pròpia o mitjançant la subcontractació dels treballs.
CLÀUSULA 12ª. Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
Tots els licitadors que es presentin a aquest procediment de contractació hauran d’estar inscrits al Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o quan procedeixi al Registre Oficial de la corresponent Comunitat
Autònoma, en la data final de presentació d’ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència. S’adjunta un model
mitjançant el qual s’acreditarà tal inscripció. [Annex II].
CLÀUSULA 13ª. Presentació, forma i contingut de les proposicions
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13.1. Proposicions dels interessats
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 cap excepció ni reserva, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les
dades recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o a les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins el moment d’obertura de les
proposicions. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió
temporal amb 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.
A la proposició haurà d’indicar-se, com a partida independent, l’import de l’IVA que hagi de ser repercutit.
13.2. Publicitat
L’anunci de licitació del contracte únicament precisarà de publicació al perfil del contractant: www.castelldans.cat
Al perfil de contractant de l’òrgan de contractació s’oferirà informació relativa a la convocatòria de la licitació del
contracte, incloent els plecs de clàusules administratives particulars i documentació complementària (si escau).
Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta estarà disponible per mitjans electrònics des del dia de la
publicació de l’anunci al perfil del contractant.
13.3. Lloc i termini de presentació de les proposicions.
Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament utilitzant mitjans electrònics, de conformitat amb els
requisits establerts a la Disposició Addicional Quinzena LCSP 2017, a través de l’Eina de Preparació i Presentació d’ofertes
de la Plataforma de contractació del Sector Públic o del servei d’informació equivalent a nivell autonòmic, posada a
disposició de les empreses en els procediments de contractació pública electrònics.
El termini per presentar les proposicions serà de deu dies hàbils (art. 159.3 LCSP 2017), comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci de licitació al perfil de contractant.
13.4. Informació als licitadors
L’òrgan de contractació proporcionarà a tots els interessats en el procediment de licitació, a més tardar l’endemà de la
sol·licitud, aquella informació addicional sobre els plecs i resta de documentació complementària que aquests sol·licitin, a
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condició que l’haguessin demanada almenys 3 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions
(art. 138.3 LCSP 2017).
13.5. Confidencialitat
L’òrgan de contractació no divulgarà la informació facilitada pels licitadors que aquests hagin designat com confidencial
en el moment de presentar la seva oferta. El caràcter de confidencial afecta, entre altres, als secrets tècnics o comercials,
als aspectes confidencials de les ofertes i a qualssevol altres informacions el contingut de les quals pugui ser utilitzat per
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres posteriors.
El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació així com dels seus serveis dependents no podrà estendre’s a tot el
contingut de l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació que, si escau, generi directa o
indirectament l’òrgan de contractació en el curs del procediment de licitació. Únicament podrà estendre’s a documents
que tinguin una difusió restringida, i en cap cas a documents que siguin públicament accessibles.
El deure de confidencialitat tampoc podrà impedir la divulgació pública de parts no confidencials dels contractes
celebrats, tals com, si escau, la liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra, les empreses amb les quals s’ha
contractat i sotscontractat, i, en tot cas, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte,
respectant en tot cas allò disposat a la legislació de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la següent informació a la qual tingui accés amb ocasió de
l’execució del contracte: ARRANJAMENT DE VARIS TRAMS DE CAMÍ UTILITZANT ÀRID RECICLAT AL TM DE CASTELLDANS
Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació.
13.6. Forma de presentació de les ofertes
L’oferta es presentarà en un únic arxiu electrònic, en no contemplar-se criteris d’adjudicació la quantificació depengui
d’un judici de valor.
L’arxiu electrònic es presentarà tancat i signat pel licitador o persona que el representi, havent de figurar en l’exterior de
cadascun d’ells el número de referència i la llegenda “Oferta per al contracte per a la “Millora de l’edifici del Museu del
Pagès de Castelldans”, el nom i cognoms del licitador o raó social de l’empresa i el seu corresponent NIF. Al seu interior es
farà constar una relació numèrica dels documents que contenen.
En el procediment no es contemplen criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, per
tant, es presentarà l’oferta en un únic sobre o arxiu electrònic.
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Aquest únic arxiu electrònic de documentació administrativa, proposició econòmica i documentació relativa a criteris
avaluables mitjançant fórmules, es on els licitadors hauran d’incloure:
A) Declaració responsable [Annex I]:
De conformitat amb allò previst als articles 140 i 141 LCSP 2017, la declaració responsable haurà d’ajustar-se al model
facilitat al present plec com Annex I, el qual es correspon amb el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació -DEUC-, establert pel Reglament d’Execució (UE) nº 2016/7 (EDL 2016/9) al seu Annex II.
La declaració responsable esmentada haurà d’estar signada i amb la corresponent identificació, en la qual el licitador posi
de manifest el següent:
1. Que la societat està vàlidament constituïda i que conforme el seu objecte social pot presentar-se a la licitació, així com
que el signant de la declaració ostenta la deguda representació per a la presentació de la proposició i d’aquella.
2. Que compta amb la corresponent classificació, si escau, o que compleix els requisits de solvència econòmica, financera
i tècnica o professional exigits, en les condicions que estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del
document europeu únic de contractació a què es refereix l’article següent.
3. Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a conseqüència de l’aplicació de
l’article 71.3 LCSP 2017.
4. La designació d’una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions, que haurà de ser “habilitada” de
conformitat amb allò disposat a la Disp. Addic. 15ª LCSP 2017, en els casos en què l’òrgan de contractació hagi optat per
realitzar les notificacions a través de la mateixa. Aquesta circumstància haurà de recollir-se al plec de clàusules
administratives particulars. Així mateix, en els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses
de conformitat amb l’article 75 LCSP 2017, cadascuna d’elles també haurà de presentar una declaració responsable en la
qual figuri la informació pertinent per a aquests casos segons el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació a què es refereix l’article 141 LCSP 2017.
La presentació del compromís a què es refereix l’apartat 2 de l’article 75 LCSP 2017 es realitzarà de conformitat amb allò
disposat a l’apartat 3er de l’art. 140 LCSP 2017. En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una
unió temporal, s’aportarà una declaració responsable per cada empresa participant en la qual figurarà la informació
requerida en aquests casos en el formulari del Document Europeu Únic de contractació (DEUC). Addicionalment
s’aportarà el compromís de constituir la unió temporal per part dels empresaris que siguin part de la mateixa de
conformitat amb allò exigit a l’apartat 3 de l’article 69 LCSP 2017. A més de la declaració responsable referida, les
empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
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qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia,
si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.
L’òrgan o la mesa de contractació podran demanar als candidats o licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració,
quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No
obstant això, quan l’empresari estigui inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o
figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un
sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests siguin accessibles de
forma gratuïta per als esmentats òrgans, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o altra prova
documental de les dades inscrites als esmentats llocs.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar a les que es refereix l’article
140 LCSP 2017, hauran de concórrer la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del
contracte.
B) Unions Temporals d’Empresaris.
En el supòsit en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, cada empresa participant aportarà la
declaració responsable conforme el model establert a l’Annex del present plec. Així mateix, en aquest cas haurà
d’aportar-se el compromís de constitució de la unió temporal, conformitat amb allò exigit a l’art. 69.3 LCSP, amb una
durada que serà coincident, almenys, amb la del contracte fins la seva extinció. A l’escrit de compromís s’indicaran els
noms i circumstàncies d’aquells que la constitueixin; la participació de cadascun d’ells, així com l’assumpció del
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. L’esmentat
document haurà d’estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que composen la unió.
C) Certificat d’inscripció al RELI o ROLECE [Annex II]
Caldrà aportar l’Annex II d’aquestes bases per acreditar que efectivament s’està inscrit en el Registre oficial de licitadors,
ja sigui l’estatal, ja sigui l’autonòmic.
D) Proposició econòmica [Annex III]:
La proposició econòmica s’ajustarà al següent model:
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MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En / Na ____, amb domicili a l’efecte de notificacions a l’adreça de correu electrònic ____, amb DNI nº ____, en
representació d’En / Na ____ (o en nom propi), amb DNI nº ____, interessat / interessada en el procediment obert
simplificat sumari del contracte per a l’execució d’obres de ____, expt. __/__, anunciat al Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de ____, de data ____ faig constar que conec el plec de clàusules administratives que serveix de base al
contracte i l’accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del
contracte per l’import de ____ € i ____ €, corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
L’import esmentat inclou a més tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com
totes les despeses contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte.
A ____, a ____ de ____ de ____.

Signatura del licitador

E) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de forma automàtica [Annex IV]:
E.1. Celeritat d’inici d’obra
E.2. Reducció del termini d’execució de l’obra.
E.3. Ampliació del termini de garantia
El model de document de criteris avaluables mitjançant formules s’ajustarà a:
MODEL DOCUMENT DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FORMULES:
En / Na ____, amb domicili a l’efecte de notificacions a l’adreça de correu electrònic ____, amb DNI nº ____, en
representació d’En / Na ____ (o en nom propi), amb DNI nº ____, interessat / interessada en el procediment obert
simplificat sumari del contracte per a l’execució d’obres de ____, , anunciat al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de
____, de data ____ faig constar que em comprometo a realitzar els criteris que aquí relaciono, en el supòsit de resultar
adjudicatari de les obres:
E.1. Celeritat d’inici d’obra
E.2. Reducció del termini d’execució de l’obra.
E.3. Ampliació del termini de garantia.
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A ____, a ____ de ____ de ____.

Signatura del licitador.

13.7. Criteris d’adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de criteris
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. Tots els criteris d’aquest plec son avaluables
AUTOMÀTICAMENT mitjançant fórmules. El resum de puntuacions a obtenir son els següents:

1.

PUNTUACIÓ MÀXIMA

100

Criteris avaluables automàticament. PREU.

75

1. Millora econòmica

75

Criteris avaluables automàticament. DIFERENTS AL PREU.

25

2. Celeritat d’inici obra

5

3. Reducció del termini d’execució de l’obra

10

4. Ampliació del termini de garantia

10

PROPOSICIÓ ECONÒMICA:

(Fins a 75 punts)

La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament presentades respecte al tipus
de licitació.
D’acord amb la doctrina més consolidada (a títol d’exemple, Resolució n. 542/2015, del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals), una fórmula per valorar el preu ha de complir les següents condicions jurídiques:
-

La puntuació més alta l’ha de rebre l’oferta de preu més baix que hagi estat admesa, per tant, que no sigui
anormalment baixa.

-

L’oferta més cara ha de rebre la puntuació més baixa.
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-

Una oferta que no ofereix cap baixa ha de tenir puntuació zero.

-

No procedeixen les fórmules que augmenten o redueixen la puntuació de forma desproporcionada a les
diferències entre les ofertes econòmiques.

Valoració:
S’estableix una fórmula bàsica d’utilització general que permet una ponderació d’ofertes distribuint els punts de forma
proporcional segons les diferències entre les ofertes de preu, a partir de l’oferta més barata que hagi estat admesa i tenint
en compte e valor estimat del contracte. La fórmula de referència de caràcter general que es proposa és la següent:
(Valor estimat del contracte - Oferta N)
Valoració oferta del licitador N = Puntuació màxima del criteri *

_____________________________________
(Valor estimat del contracte - Millor oferta vàlida)

2.

CELERITAT D’INICI D’OBRA

(Fins a 5 punts)

Es valorarà amb 5 punts aquella proposta que tingui previst iniciar les obres abans. Aquest inici es valorarà des de
l’endemà de la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació. El termini màxim per a la signatura
d’acceptació de la resolució d’adjudicació del contracte que haurà de fer-se dins els 5 dies següents a la notificació de
l’adjudicació. A partir d’aquest moment s’atorga 5 dies hàbils per la redacció del Pla de seguretat, la preparació de les
obres i l’acta de replanteig. Així doncs la puntuació s’iniciarà a partir del sisè dia hàbil després de la signatura d’acceptació
del la resolució d’adjudicació.
La distribució de la puntuació de les propostes d’inici d’obra serà proporcional (màxima puntuació a l’inici més proper).
Aquesta es comptabilitzarà per dies.
Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la següent fórmula:
PP = 5 x Dmín / Dp
on:
PP = puntuació de la proposició analitzada
Dp = Data d’inici de l’obra proposat, a partir del desè dia hàbil des de la signatura del contracte, comptat per dies
(Exemple Sisè dia hàbil (1 dia), setè dia hàbil (2 dies)).

Passeig Moragues 21 - 25154 Castelldans - Tel. 973 12 00 02 i Fax: 973 12 05 42
https://www.castelldans.cat/ - ajuntament@castelldans.cat.
CVE: 20220-07117-19883-21349

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

DMín = data d’inici menor.
3.

REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

(Fins a 10 punts)

Es valorarà la reducció del termini d’execució de l’obra, que es preveu, a tall informatiu un màxim de DOS mesos per
executar l’obra, a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb la següent fórmula:
PP = 10 x Rp / Rmaj
on:
PP = puntuació de la proposició analitzada
Rp = Reducció del termini proposat per l’oferta analitzada expressada en setmanes completes.
RMaj = Major termini de reducció de les proposicions presentades.
S’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT el programa d’execució de l’obra per poder valorar el termini proposat. En cas
que la Direcció Facultativa entengui que aquest termini no és raonable no es valorarà aquesta millora (puntuació 0 punts).
L’Ajuntament es reserva la capacitat de sol·licitar quants documents cregui oportuns per poder comprovar la veracitat del
contingut del programa d’execució de l’obra. Tanmateix s’informa que els terminis proposats en el programa serviran a
l’administració per aplicar a l’adjudicatari de l’obra, penalitzacions de caire econòmic, a raó de 2.000,00 euros per dia de
retard, en relació als propis terminis parcials que prevegi el programa. El procediment per aplicar aquestes penalitzacions
el trobem a la clàusula 30 del present plec
Recordem que el termini d’execució d’obra és d’un màxim de DOS mesos.
L’incompliment de l’oferta pot ser motiu d’anul·lació del contracte, llevat que el retard sigui degut a causes majors
justificables segons la direcció tècnica i l’ajuntament (NO SÓN CAUSES MAJORS EL RETARD EN EL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIALS, atès s’entén que és responsabilitat de l’empresa la correcta coordinació de l’obra).
4.

AMPLIACIÓ DE GARANTIA

(Fins a 10 punts)

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en els plecs de clàusules administratives particulars. Al no
establir-se en el plec, es regeix pel període mínim que estableix la llei de contractes del sector públic, que estipula un
període mínim de un any. Període de garantia superior a l’any i fins un màxim de cinc.
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Valoració: Es valorarà assignant la major puntuació possible, (P) a aquella proposta que ofereixi la màxima ampliació
possible permesa per aquests plecs, expressada en mesos. Per tant, i tenint en compte que dels 5 anys, els primers 12
mesos son obligatoris, 48 mesos serà XMAX. Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva
proporció respecte la puntuació màxima.
Els mesos que s’ofereixin doncs, s’entendran a banda, dels 12 primers mesos mínims. A tall d’exemple, si s’ofereix 4 mesos,
s’entendrà que la garantia s’estendrà a un total de 16 mesos, però per a l’aplicació de la fórmula, sols es comptaran 4
mesos. Per tant, si no s’ofereix cap ampliació, no cal adjuntar el model, o bé, es pot adjuntar en blanc.
XMAX = P , per tant, 48 mesos = 10 punts
PXi = (Xi / XMAX) x P
13.8. Criteris de desempat
En cas d’igualtat en la puntuació de les proposicions més avantatjoses s’estableix la preferència en l’adjudicació per les
presentades per empreses que acreditin ser Centre Especial de Treball o Empresa d’Inserció, com a criteri preferent.
Si aquest criteri no desfà l’empat, en segon terme el contracte s’adjudicarà a aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els
imposi la normativa. En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al
que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major
percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
Com a darrer criteri de desempat, s’adjudicarà el contracte a aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones
i homes. La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat serà aportada pels
licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.
13.9. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o desproporcionats la Mesa de contractació es
tindrà en compte l’oferta econòmica, d’acord amb els següents paràmetres:
Que l'oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:
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-

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats
percentuals.

-

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.

-

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitjana
l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada
mitjana.

-

En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin
superiors a l’esmentada mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les
restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

-

En el cas que alguna o algunes de les ofertes es trobi incursa en presumpció d’anormalitat, la mesa de
contractació els requerirà per tal que justifiquin l’oferta presentada d’acord amb allò disposat a
l’article

CLÀUSULA 14ª. Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa, i formaran part
d’ella, com a vocals, la secretària interventora, així com aquells altres que es designin per l’òrgan de contractació entre el
personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa, sense que
el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, en el seu cas, formin part de la Mesa de
contractació no podran suposar més d’un terç del total de membres de la mateixa. Actuarà com a Secretari un funcionari
de la Corporació.
La composició de la Mesa es publicarà al perfil de contractant de l’òrgan de contractació corresponent i serà la següent:



Roser Piqué Mor, que actuarà com a President de la mesa.



Carme Simó Ribelles, que actuarà com a Secretària de la mesa.



Ivette Farran Duran, Vocal (Secretària interventora Corporació).



Cristina Teixidó Lambea, Tècnica Urbanisme del Consell Comarcal de les Garrigues.



Conrad Llovera Sala, Vocal.



Marc Bellet Ramis, Vocal.

CLÀUSULA 15ª. Qualificació de la documentació, obertura de proposicions i requeriment de documentació
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L’obertura del sobre contenint la proposició es farà per l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert a l’article
145 LCSP 2017 en funció del mètode aplicable per valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs.
L’obertura es farà per la mesa de contractació. La Mesa de Contractació es constituirà el primer dijous hàbil següent a la
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 11.00 hores.
En tot cas, es farà públic l’acte d’obertura dels sobre que continguin la part de l’oferta avaluable a través de criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules establertes als plecs.
Finalitzat l’acte públic, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a:
1er) Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, avaluar i classificar les ofertes.
2n) Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.
3r) Comprovar al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l’empresa està degudament constituïda, el
signant de la proposició té poder suficient 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.
4t) En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació que no estigui inscrita al Registre de
Licitadors, la mateixa s’haurà d’aportar en l’esmentat termini de 5 dies hàbils establert per signar la resolució
d’adjudicació a mode d’acceptació.
A més, en el cas que es produeixi l’empat entre dues o més ofertes, s’haurà d’aplicar el règim de desempat previst en la
clàusula 13.8 d’aquests plecs.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi
l’empat, i no amb caràcter previ.
En els casos en què a la licitació es presentin empresaris estrangers d’un Estat membre de la Unió Europea o signatari de
l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar bé
mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre, bé mitjançant
l’aportació de la documentació acreditativa dels esmentats extrems, que haurà de presentar, en aquest últim cas, en el
termini màxim de 5 dies.
CLÀUSULA 16ª. Garantia definitiva
No s’escau.
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CLÀUSULA 17ª. Devolució i cancel·lació de la garantia definitiva
No s’escau.
CLÀUSULA 18ª. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del procediment d’adjudicació per
l’Administració
De conformitat amb allò disposat a l’article 152 LCSP 2017, la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte o el
desistiment del procediment podran acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la formalització.
Només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons d’interès públic degudament
justificades en l’expedient.
El desistiment del procediment haurà d’estar fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la concurrència de la
causa.
CLÀUSULA 20ª. Adjudicació
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb allò
disposat a l’article 145 LCSP 2017.
En un termini de no superior a 5 dies des de la finalització del termini per presentar proposicions, es procedirà a adjudicar
el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la seva
formalització. La resolució d’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada al
perfil de contractant en el termini de 15 dies.
La notificació i la publicitat referides hauran de contenir la informació necessària que permeti als interessats / a les
interessades en el procediment d’adjudicació interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació, i
entre ella en tot cas haurà de figurar la següent:
a) En relació amb els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, els motius pels quals no s’hagi admès la seva
oferta, els motius de la decisió de no equivalència o de la decisió que les obres no s’ajusten als requisits de rendiment o a
les exigències funcionals; i un desglossament de les valoracions assignades als distints licitadors, incloent l’adjudicatari.
b) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de l’adjudicatari determinants que
hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb preferència respecte de les que hagin presentat la resta de licitadors les
ofertes dels quals hagin estat admeses.
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La notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Quinzena
LCSP 2017.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren al plec.
CLÀUSULA 21ª. Perfecció i formalització del contracte
La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució
d'adjudicació. El termini màxim per a la signatura d’acceptació de la resolució d’adjudicació del contracte que haurà de
fer-se dins els 5 dies següents a la notificació de l’adjudicació. Donat que s’opta per la formalització a través de la
signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació, en aquest acte administratiu s'haurà de fer constar
almenys els següents extrems: La identificació de l'entitat adjudicatària amb referència a la capacitat del signatari; import
d'adjudicació; la durada del contracte o les dates estimades per al començament de la seva execució i per a la seva
finalització i els terminis parcials si difereixen dels indicats en

el plec de clàusules administratives particulars; els

criteris d'adjudicació oferts per l'entitat adjudicatària i qualsevol altre extrem o clàusula que l'òrgan de contractació
estimi convenient establir.
CLÀUSULA 22ª. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb allò previst als articles 190 i 191 LCSP 2017, ostenta les següents
prerrogatives:
a)

Interpretació del contracte.

b)

Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.

c)

Modificació del contracte per raons d’interès públic.

d)

Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.

CLÀUSULA 23ª. Risc i ventura
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons allò disposat per l’article 197 LCSP 2017,
sense perjudici dels supòsits de força major que preveu l’article 239 LCSP 2017.
CLÀUSULA 24ª. Direcció facultativa i unitat encarregada del seguiment i execució del contracte.
Correspon al Director Facultatiu de les obres supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
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La direcció facultativa podrà ordenar, amb caràcter d’urgència, l’execució dels treballs necessaris en els casos de perill
imminent. El contractista haurà d’executar tals treballs sense perjudici que la direcció de l’obra promogui amb
posterioritat la tramitació administrativa corresponent.
De conformitat amb l’article 62 LCSP 2017, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte és
la següent: Director facultatiu de l’obra.
CLÀUSULA 25ª. Abonament al contractista. Pagament únic.
La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta segons disposa l’article 198 de la llei de
contractes del sector públic. Es realitzarà una única certificació d’obra i per tant, un pagament únic una vegada
presentada la corresponent factura degudament conformada pels departaments corresponents.
CLÀUSULA 26ª. Modificació del contracte
El contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic en els casos i en la forma previstos en la Subsecció 4ª
de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon LCSP 2017, i d’acord amb el procediment regulat a l’article 191 LCSP
2017, amb les particularitats previstes a l’article 207 LCSP 2017.
Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes en els termes establerts, a
l’article 206 LCSP 2017, havent de formalitzar-se conforme allò disposat a l’article 153 LCSP i publicar-se d’acord amb allò
establert als articles 207 i 63 de l’esmentada llei.
No tindran consideració de modificacions del contracte d’obres les establertes a l’article 242.4 in fine LCSP 2017.
CLÀUSULA 27ª. Suspensió del contracte
L’Ajuntament podrà acordar per raons d’interès públic la suspensió de l’execució del contracte. Igualment procedirà la
suspensió del contracte si es donés la circumstància assenyalada a l’article 208 LCSP 2017.
L’efecte de la suspensió del contracte es regirà per allò disposat a l’article 208 LCSP 2017, així com en els preceptes
concordants del RGLCAP.
CLÀUSULA 28ª. Cessió i sots contractació del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera persona,
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del
contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 226 del 51
TRLCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una
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tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte.
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst subcontractar,
assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva
realització.
En cas que les empreses licitadores tinguin la intenció de subscriure subcontractes hauran de presentar un DEUC respecte
de cadascuna de les empreses que tenen previst subcontractar, en el qual consti la informació sobre l’operador
econòmic. Si es presenta una declaració responsable del compliment dels requisits previs, hauran de presentar una
declaració en la qual consti la identitat, dades de contacte i representant o representants legals de l'empresa o empreses
amb les quals pretenen subcontractar, i en la qual es manifesti que no es troben incurses en prohibició de contractar o en
algun motiu d'exclusió d'acord amb la normativa en matèria de contractació pública.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i circumstàncies regulades en l’article
227 del TRLCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la
seva normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública,
també resulta d’aplicació aquesta Llei.
La infracció de les condicions establertes en l’article 227 del TRLCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o
de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins
un 50% de l’import del subcontracte.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista principal qui assumirà, per tant,
la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels
contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. Les
empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració contractant per les obligacions
contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractes.
En cap cas, l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la
normativa en matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article
60 del TRLCSP. Si l’òrgan de contractació comprova que les empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels
motius d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar esmentats l’empresa contractista les haurà de substituir.
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L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació,
d’acord amb la legislació laboral.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposa l’article 228 i
228 bis del TRLCSP. L’empresa contractista ha d’aportar la relació detallada d’empreses subcontractistes i
subministradores que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, amb especificació de les
condicions relacionades amb el termini de pagament. En el cas que l’empresa contractista pacti amb les empreses
subcontractistes i amb les empreses subministradores terminis de pagament superiors als establerts a l’article 228 del
TRLCSP, d’acord amb el previst a l’apartat 5 d’aquest mateix article, tindran la consideració de clàusula abusiva aquells
pactes en virtut dels quals l’empresa contractista no es comprometi a pagar, a les empreses subcontractistes i
subministradores de manera immediata un cop exhaurit el termini legal màxim previst, sempre que per part de l’òrgan de
contractació s’hagi complert la seva obligació de pagament. Acabat el termini d’execució i abans de la liquidació,
l’empresa contractista ha de presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les
empreses subcontractistes i subministradores. Les obligacions de presentació de la relació detallada d’empreses
subcontractistes o subministradores i del document acreditatiu del compliment efectiu dels terminis d’abonament es
consideren condicions essencials d’execució, de manera que el seu incompliment permetrà la imposició de les penalitats
que s’estableixin.
CLÀUSULA 29ª. Drets i obligacions del contractista
El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules del mateix i d’acord amb les instruccions que per a la seva
interpretació donés l’Ajuntament al contractista.
Són de compte del contractista les despeses i impostos, anuncis, els de formalització del contracte en el supòsit d’elevació
a escriptura pública així com de quantes llicències, autoritzacions i permisos procedeixin per tal d’executar i lliurar
correctament els béns objecte del subministrament.
Així mateix vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l’empresa hagi de realitzar per al compliment del contracte,
com són els generals, financers, d’assegurances, transports i desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del
personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tot tipus de tributs, l’IVA, l’impost que per la realització de
l’activitat pogués correspondre i qualssevol altres que poguessin derivar-se de l’execució del contracte durant la vigència
del mateix.
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d’adjudicació, s’entendran compresos, a tots els
efectes, els tributs de qualsevol tipus que gravin els diversos conceptes.
No obstant això, en tot cas, en l’oferta econòmica, s’indicarà com a partida independent l’import de l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA).
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El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social, d’integració
social de persones amb discapacitat i de prevenció de riscos laborals, conforme allò disposat a la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i al Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat per Reial Decret 39/1997,
de 17 de gener, així com d’aquelles que es promulguin durant l’execució del contracte.
CLÀUSULA 30ª. Règim de penalitats (arts. 192 a 194 LCSP 2017).
PENALITATS PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE SOTSCONTRACTACIÓ:
La infracció de les condicions establertes en l’article 227 del TRLCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o
de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins
un 50% de l’import del subcontracte.
PENALITATS PER INCOMPLIMENT O COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ.
L'adjudicatari queda obligat al compliment de la prestació en la forma prevista en el projecte tècnic, en el present plec, i
en la resolució d’adjudicació on s’hi indicaran quantes millores hagi ofert. Així doncs, qualsevol incompliment de la
prestació, i/o el compliment parcial de la mateixa comportarà penalitats. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals
a la gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna d'elles no podran ser superiors a el 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per cent del preu del contracte.
PENALITATS PER DEMORA:
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis parcials fixats per l'òrgan
de contractació.
En cas de mora en el compliment de les obligacions prèvies a la recepció definitiva, la multa a aplicar serà de 2.000,00
euros per cada dia d'endarreriment sense justificació valedora segons el parer de la Municipalitat, a partir de la data
establerta. Aquest suma de dies serà el que resulti de les previsions del contracte i/o de la resolució d’adjudicació (en cas
que s’opti per la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació), les possibles modificacions o
esmenes o clàusules addicionals incorporades.
Tanmateix i degut a que un dels criteris d’adjudicació, és el termini d’execució del contracte, les penalitzacions podran
aplicar-se des del moment en que s’incompleixin els terminis parcials previstos en el propi programa d’execució aportat
pel adjudicatari.
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Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l'òrgan de
contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició
de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les prestacions definides en
el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats
IMPOSICIÓ DE PENALITATS. PROCEDIMENT:
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguirà un expedient
contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de
formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable
municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via
administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al moment en què tingui
coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels
treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del
contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini
de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant deducció
dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats
pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
CLÀUSULA 31ª. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les recollides a l’article 211 LCSP 2017, així com les següents, de conformitat amb
allò previst a l’article 245 LCSP 2017.
Són causes de resolució del contracte d’obres, a més de les generals de la LCSP 2017, les següents:
a)

La demora injustificada en la comprovació del replanteig.

b)

La suspensió de la iniciació de les obres per termini al que hagi ofert la empresa.

c)

El desistiment.

CLÀUSULA 32ª. Recursos i jurisdicció
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Els actes que es dictin en el procediment obert simplificat sumari d’adjudicació del present contracte d’obra, podran ser
objecte de recurs de conformitat amb allò disposat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, resolent-se per l’òrgan de contractació; així com a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa – administrativa, davant la Jurisdicció Contenciosa – Administrativa.
CLÀUSULA 33ª. Tractament de les dades de caràcter personal
L’Ajuntament de Castelldans, com a responsable del tractament, prendrà les mesures oportunes per facilitar l’adjudicatari
del contracte, en qualitat d’interessat, tota informació indicada en els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades) -RGPD-, així com qualsevol comunicació segons els articles 15 a 22 i 34 de
l’esmentada norma, relativa al tractament, en forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge
clar i senzill, en particular qualsevol informació dirigida específicament a un nen, si és el cas.
La informació serà facilitada per escrit o per altres mitjans, fins i tot, si procedeix, per mitjans electrònics. Quan ho
sol·liciti l’interessat / la interessada, la informació podrà facilitar-se verbalment sempre que es demostri la identitat de
l’interessat / la interessada per altres mitjans.
El responsable del tractament facilitarà a l’interessat / la interessada l’exercici dels seus drets en virtut dels articles 15 a
22 RGPD.
En els casos a què es refereix l’apartat 2 de l’article 11 RGPD, el responsable no es negarà a actuar a petició de l’interessat
per tal d’exercir els seus drets en virtut dels articles 15 a 22 de la norma esmentada, llevat que pugui demostrar que no
està en condicions d’identificar a l’interessat / la interessada.
Així mateix, el responsable del tractament facilitarà a l’interessat / la interessada informació relativa a les seves
actuacions sobre la base d’una sol·licitud segons els articles 15 a 22 RGPD, i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes a
partir de la recepció de la sol·licitud.
El termini esmentat podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de
sol·licituds.
El responsable informarà a l’interessat / la interessada de qualsevol de les pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la
recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.
Quan l’interessat / la interessada presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per mitjans
electrònics quan sigui possible, a menys que l’interessat / la interessada sol·liciti que es faciliti d’altra forma.

Passeig Moragues 21 - 25154 Castelldans - Tel. 973 12 00 02 i Fax: 973 12 05 42
https://www.castelldans.cat/ - ajuntament@castelldans.cat.
CVE: 20220-07117-19883-21349

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Si el responsable del tractament no dóna curs a la sol·licitud de l’interessat / la interessada, li informarà sense dilació, i a
més tardar transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, de les raons de la seva no actuació i de la possibilitat de
presentar una reclamació davant una autoritat de control i d’exercitar accions judicials.
La informació facilitada en virtut dels articles 13 i 14 RGPD, així com tota comunicació i qualsevol actuació realitzada en
virtut dels articles 15 a 22 i 34 RGPD seran a títol gratuït. Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o
excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, el responsable del tractament podrà:
a)

Cobrar un cànon raonable en funció dels costos administratius enfrontats per facilitar la informació o la
comunicació o realitzar l’actuació sol·licitada, o

b)

Negar-se a actuar respecte de la sol·licitud.

El responsable del tractament suportarà la càrrega de demostrar el caràcter manifestament infundat o excessiu de la
sol·licitud.
Quan s’obtinguin de l’adjudicatari dades personals relatives a ell, el responsable del tractament d’aquesta Administració,
en el moment en què aquests s’obtinguin, li facilitarà tota la informació indicada a continuació (art. 13 RGPD):
a)

La identitat i les dades de contacte del responsable i, en el seu cas, del seu representant.

b)

Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.

c)

Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.

d)

Quan el tractament es basi en la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 6 RGPD, els interessos legítims del
responsable o d’un tercer;

(Si escau): e) Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.
(Si escau): f) La intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional i
l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió o, en el cas de les transferències indicades als articles 46
o 47 o el paràgraf segon de l’article 49.1 RGPD, referència a les garanties adequades o apropiades i als mitjans per
obtenir-ne una còpia o al fet que s’hagin prestat.
A més de la informació esmentada anteriorment, el responsable del tractament de dades d’aquesta Administració
facilitarà a l’adjudicatari del present contracte, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, la següent
informació necessària per garantir un tractament de dades lleial i transparent.
a)

El termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan no sigui possible, els criteris utilitzats per
determinar aquest pagament.
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b)

L’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a
l’interessat / la interessada, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al
tractament, així com el dret la portabilitat de les dades.

c)

Quan el tractament estigui basat en l’article 6.1.a) o l’article 9.2.a) RGPD, l’existència del dret a retirar el
consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment
previ a la seva retirada.

d)

El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

e)

Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un
contracte, i si l’interessat / la interessada està obligat / obligada a facilitar les dades personals i està informat de
les possibles conseqüències de no facilitar tals dades;

f)

L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereixen els apartats 1 i 4 de
l’article 22 RGPD i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la
importància les conseqüències previstes del tractament esmentat per a l’interessat / la interessada.

Quan el responsable del tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a una finalitat que no sigui
aquell per al qual es van recollir, proporcionarà a l’interessat / la interessada, amb anterioritat al tractament ulterior
esmentat, informació sobre aquest altre fi i qualsevol informació addicional pertinent a tenor del que s’ha exposat dalt.
Les disposicions dels apartats abans esmentats no seran aplicables quan i en la mesura en què l’interessat / la interessada
ja disposi de la informació.
Així mateix, el responsable del tractament de dades tindrà en compte les següents circumstàncies:
A.- Quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’adjudicatari del contracte, el responsable del tractament li facilitarà
la següent informació (art 14.1 RGPD):
a)

La identitat i les dades de contacte del responsable i, en el seu cas, del seu representant;

b)

Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, en el seu cas;

c)

Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals, així com la base jurídica del tractament;

d)

Les categories de dades personals de què es tracti;

e)

(Si escau): Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

f)

Si escau): La intenció del responsable de transferir dades personals a un destinatari en un tercer país o
organització internacional i l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió, o, en el cas de les
transferències indicades als articles 46 o 47 o el paràgraf segon de l’article 49.1 RGPD, referència a les garanties
adequades o apropiades i als mitjans per obtenir-ne una còpia o al fet que s’hagin prestat.

B.- A més de la informació esmentada a l’apartat anterior, relatiu a les dades personals que no s’hagin obtingut de
l’adjudicatari del contracte, el responsable del tractament facilitarà a l’interessat / la interessada la següent informació
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necessària per garantir un tractament de dades lleial i transparent respecte de l’interessat / la interessada (art. 14.2
RGPD):
a)

El termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats
per determinar aquest termini.

b)

Quan el tractament es basi en l’article 6.1.f) RGPD, els interessos legítims del responsable del tractament o d’un
tercer.

c)

L’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatius a l’interessat
/ la interessada i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament,
així com el dret a la portabilitat de les dades.

d)

Quan el tractament estigui basat en l’article 6.1.a), o l’article 9.2.a) RGPD, l’existència del dret a retirar el
consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basada en el consentiment
abans de la seva retirada.

e)

El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;

f)

La font de la qual procedeixen les dades personals i, si escau, si procedeixen de fonts d’accés públic.

g)

L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix els apartats 1 i 4 de
l’article RGPD, i almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i
les conseqüències previstes del tractament esmentat per a l’interessat / la interessada.

El responsable del tractament facilitarà la informació indicada als apartats A) i B) (art. 14.3 RGPD):
a)

Dins d’un termini raonable, un cop obtingudes les dades personals, i a més tardar dins d’un mes, ateses les
circumstàncies específiques en les quals es tractin les dades esmentades.

b)

Si les dades personals han d’utilitzar-se per a comunicació amb l’interessat / la interessada, a més tardar en el
moment de la primera comunicació a l’interessat / la interessada esmentat / esmentada, o si està previst
comunicar-los a altre destinatari, a més tardar en el moment en què les dades personals siguin comunicades per
primera vegada.

Quan el responsable del tractament projecti el tractament ulterior de les dades personals per a una finalitat que no sigui
aquella per a la qual es van obtenir, proporcionarà a l’interessat / la interessada, abans del tractament esmentat ulterior,
informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol altra informació pertinent indicada a l’apartat B dalt esmentat.
Les disposicions dels apartats 1 a 4 de l’article 14 RGPD no seran aplicables quan i en la mesura en què:
a)

L’interessat / La interessada ja disposi de la informació.

b)

La comunicació de la informació esmentada resulti impossible i suposi un esforç desproporcionat, en particular
per al tractament amb finalitats d’arxivament en interès públic, finalitats d’investigació científica o història o
finalitats estadístiques, a reserva de les condicions i garanties indicades a l’article 89.1 RGPD, o en la mesura en
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què l’obligació esmentada a l’apartat 1 de l’art. 14 de l’esmentat Reglament pugui impossibilitar o obstaculitzar
greument l’assoliment dels objectius de tal tractament. En tals casos, el responsable adoptarà mesures
adequades per protegir els drets, llibertats interessos legítims de l'interessat / la interessada, fins i tot fent
pública la informació.
c)

L’obtenció o la comunicació estigui expressament establerta pel Dret de la Unió o dels Estats membres que
s’apliqui al responsable del tractament i que estableixi mesures adequades per protegir els interessos legítims
de l’interessat / la interessada, o quan les dades personals hagin de seguir tenint caràcter confidencial sobre la
base d’una obligació de secret professional regulada pel Dret de la Unió o dels Estats membres, inclosa una
obligació de secret de naturalesa estatutària.

L’adjudicatari del present contracte podrà exercir el dret d’accés a les dades de caràcter personal en els termes de l’article
15 RGPD així com exercir el dret de rectificació en els termes de l’article 16 RGPD, i el dret a l’oblit segons les previsions
de l’article 17 RGPD.
L’adjudicatari del present contracte, a més, tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del
tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents (art. 18 RGPD):
a)

L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar
l’exactitud dels mateixos.

b)

El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la
limitació del seu ús.

c)

El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat / la
interessada els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

d)

L’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21.1 RGPD mentre es verifica si els motius legítims
del responsable prevalen sobre els de l’interessat / la interessada.

Així mateix, quan el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut del que s’ha dit dalt, en relació a la limitació del
tractament, les dades esmentades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el
consentiment de l’interessat / la interessada o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb mires a
la protecció dels drets d’altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat
Estat membre.
Si l’adjudicatari del present contracte ha obtingut la limitació del tractament segons allò disposat dalt serà informat pel
responsable abans de l’aixecament de la limitació esmentada.
El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament
efectuada segons els articles 16.1, 17.1 i 18.1 RGPD a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades
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personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l’interessat / la
interessada sobre els destinataris esmentats, si aquest així ho sol·licita (art. 19 RGPD).
L’adjudicatari podrà exercir el dret de portabilitat de les dades de forma que tindrà dret a rebre les dades personals que li
afectin, que hagi facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a
transmetre’ls a altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual els hagués facilitat, quan
(art. 20 RGPD):
a)

El tractament estigui basat en el consentiment segons l’article 6.1.a), o l’article 9.2.a) RGPD o en un contracte
segons l’article 6.1. b) RGPD.

b)

El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb allò exposat, l’interessat / la interessada tindrà dret a què
les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
L’exercici del dret de portabilitat de dades s’entendrà sense perjudici de l’article 17 RGPD. Tal dret no s’aplicarà al
tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
El dret de portabilitat de dades no afectarà negativament els drets i llibertats d’altres.
L’adjudicatari tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a què
dades personals que li afectin siguin objecte d’un tractament basat en allò disposat a les lletres e) o f) de l’apartat 1 de
l’article 6 RGPD, inclosa l’elaboració de perfils sobre la base de les disposicions esmentades. El responsable del
tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que
prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat / la interessada, o per a la formulació, l’exercici o la
defensa de reclamacions (art.21 1 RGPD).
En relació al tractament de les dades, el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els
mitjans de tractament com en el moment del propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la
pseudonimització, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de
dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament, per tal de complir els requisits del RGPD i protegir els drets
dels interessats / de les interessades (art. 25.1 RGPD).
El responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir que, per
defecte, siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per a cadascuna de les finalitats
específiques del tractament. Aquesta obligació s’aplicarà a la quantitat de dades personals recollides, a l’extensió del seu
tractament, al seu termini de conservació i a la seva accessibilitat. Tals mesures garantiran en particular que, per defecte,
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les dades personals no siguin accessibles, sense la intervenció de la persona, a un nombre indeterminat de persones
físiques (art. 25.2 RGPD).
A tal efecte, podrà utilitzar-se un mecanisme de certificació aprovat segons l’article 42 RGPD com a element que acrediti
el compliment de les obligacions establertes als apartats 1 i 2 de l’article 25 RGPD.
CLÀUSULA 34ª.- Clàusula de Confidencialitat
L’adjudicatari i tota persona física o jurídica d’ell dependent que, per raó del present contracte, es trobi sota l’autoritat
del responsable de tractament o de l’encarregat i accedeixi o pugui accedir a dades personals responsabilitat d’aquesta
Administració, només podrà tractar les dades esmentades seguint les instruccions del responsable de tractament
d’aquest Ajuntament, llevat que estigui obligat al tractament de les esmentades dades en virtut del Dret de la Unió
Europea o dels Estats membres.

A Castelldans, 29 d’abril de 2022.
LA SECRETÀRIA INTERVENTORA
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