Ajuntament de La Bisbal del Penedès
Expedient núm.: 1701/2019
Procediment: contractacions
Assumpte: curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat,
lampisteria, calefacció i climatització domèstiques
Tipus de document: plec de clàusules administratives particulars
Data d’iniciació: 23/12/2019
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
EL CONTRACTE DE SERVEIS DE FORMACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UN
CURS DE CAPACITACIÓ EN EL MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS
D’ELECTRICITAT, LAMPISTERIA, CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ DOMÈSTIQUES
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
1.1. Descripció de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de formació per a la realització d’un
curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria,
calefacció i climatització domèstiques, sota la supervisió del responsable del contracte
designat per l’òrgan de contractació; tot això, per satisfer la necessitat de l’àrea
d’ocupació pels compromisos adquirits per l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès en
la participació del programa d’innovadors i experimentals 2018 «Xarxa d’Ocupació del
Baix Penedès».
El contracte 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 (en
endavant LCSP).

No s’ha previst la divisió en lots.
1.3. Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb el codi següent:
- Codi CPV Descripció núm. 80510000-2 Serveis de formació especialitzada
Els treballs a realitzar per aquest contracte de servei seran els següents:
Curs de formació en capacitació professional en instal·lacions d’electricitat, lampisteria,
calefacció i climatització domèstiques.
CLÀUSULA SEGONA. Tramitació de l‘expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ordinària, d’acord amb l’article 116 de la LCSP.
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1.2. Divisió en lots de l’objecte del contracte
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Procediment d’adjudicació: de conformitat amb l’article 159 de la LCSP, l'adjudicació
del contracte serà mitjançant el procediment obert simplificat , on tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors, donat que l’import del valor estimat del
contracte no supera els 100.000,00 euros.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant varis criteris d'adjudicació sobre la
base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la
clàusula desena.
Presentació electrònica d’ofertes: És obligatòria, mitjançant l’eina de presentació
telemàtica d’ofertes disponible a la plataforma de contractació de la Generalitat de
Catalunya.
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a
l’activitat contractual, i sense perjudici de l’ús d'altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament d’acord amb l’article 63 de la LCSP compta amb el Perfil de contractant
allotjat a la Plataforma de la Generalitat de Catalunya, al qual es tindrà accés a través
de la Seu municipal:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=la+Bisbal+del+Pened
%C3%A8s&idCap=31849028&ambit=5&

Havent realitzat consultes de mercat prèvies, es considera suficient per atendre dita
adjudicació en els següents imports, que suposen l’establiment del valor estimat del
contracte corresponent a la durada total del contracte, que ascendeix a l’import total
següent: 17.400,00 euros.
La despesa es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 241.22706 (Foment de
l’ocupació) del pressupost de despeses de l’exercici 2020
Aquest pressupost comprèn totes les despeses directes i indirectes que el contractista
hagi de realitzar per a la normal execució del servei contractat.
El pressupost total del valor estimat del contracte ascendeix a 17.400 euros (exempt
d’IVA).
CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit
En relació amb el compliment de les obligacions determinades a la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en
l’aprovació del Pressupost general de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per
l’exercici econòmic 2020, anirà a càrrec a l'aplicació pressupostària 241.22706.
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CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
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Així mateix, de conformitat amb l’informe de la Secretaria intervenció municipal emès
en ocasió de l’aprovació del Pressupost municipal per l’any 2020 es compleixen els
paràmetres d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
CLÀUSULA SETENA. Durada del contracte i lloc d’execució
La durada del curs serà de 2 mesos, que coincidirà amb el termini d’execució del
contracte.
No s’admeten pròrrogues.
CLÀUSULA VUITENA. Capacitat per a 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 incorrin en les prohibicions i incompatibilitats per
contractar amb l'Administració establertes en l'article 85 de la LCSP 2017 i que
disposin de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica.

A més, les empreses adjudicatàries hauran de ser persones físiques o jurídiques la
finalitat o activitat 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 amb l'habilitació empresarial o
professional que, si escau, 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 que estableix l'article 68 de la LCSP.
Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica, que
s'acreditarà mitjançant la inscripció del licitador en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades (ROLEC), de conformitat amb l'art. 96,1 de la de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 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, si escau la classificació
corresponent i no està incurs en cap prohibició per contractar.
La Mesa de contractació comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades o el Registre d’Empreses Licitadores que l'empresa està degudament
constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta, ostenta la
solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no
està culpable en cap prohibició per contractar.
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La inscripció en el Registre d’Empreses Licitadores (RELI) de conformitat amb l'art.
96.2 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP)acredita, excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari en
relació a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional
o empresarial, i de la resta de circumstàncies inscrites, així com de l’existència o no de
prohibicions de contractar, que l’impedeixin participar en la licitació.
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A aquest efecte, la solvència exigida per a la correcta prestació del contracte que ens
ocupa és la següent:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (art. 87 LCSP):
-Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals
d'una quantia mínima de 300.000,00 €.
SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL (art. 90 LSCP):
a) Personal:
Tutors individuals
Perfil professional: pedagog/a, psicòleg/a, psicopedagog/a, empresarials-econòmics,
tècnics en logística, amb experiència en docència de més de 250 hores.
Perfils dels formadors i/o experts docents de les diferents àrees proposades.
Títols professionals de l’empresari i dels docents, carnet en instal·lador acreditat en:
baixa tensió, instal·lacions tèrmiques en edificis i instal·lacions receptadores de gas.
Perfil formador en l’àrea de riscos laborals:
-Títol en prevenció de riscos laborals en el nivell superior, pel personal que impartirà la
docència en prevenció de riscos laborals.
b) Material:

- Material fungible
- Material didàctic
- Instal·lació a on l'alumnat s'integra en un context on es viu l'ambient laboral i es
donen les condicions d'una relació de treball, que faciliten l'aprenentatge i
l'entrenament de situacions, tasques i processos.
Les instal·lacions hauran d’estar preparades per poder realitzar les següents tasques:
· Identificar els principis bàsics de l'electricitat
· Descriure els processos de producció d'electricitat
· Interpretar la normativa i els sistemes de distribució elèctrica
· Localitzar avaries
· Realitzar operacions bàsiques de muntatge i manteniment de quadres elèctrics
· Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció
d'aigua i desguassos
· Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris,
radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.
· Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció
d'aigua i desguassos
· Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris,
radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic
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Recursos materials
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CLÀUSULA NOVENA. Presentació proposicions i documentació administrativa
9.1. Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats s’hauran d'ajustar als plecs i documentació que
regeixen aquesta 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.
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.
9.2. Lloc i termini de presentació d'ofertes
El termini per a la presentació de proposicions serà de quinze dies a comptar des del
següent a la publicació en el perfil de contractant de l'anunci de licitació (art. 159.1.3
LCSP 2017).

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. En cas que algun document presentat per les empreses
licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus
informàtic, la Mesa de contractació o els serveis dependents de l’òrgan de
contractació, segons el cas, valoraran, en funció de quina sigui la documentació
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa
en el procediment que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de l’oferta. En aquests supòsits de necessitat, es podrà
sol·licitar a les empreses licitadores una còpia de seguretat, en suport físic electrònic,
dels documents electrònics presentats, per tal de poder accedir al contingut dels
documents.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta
còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus per mitjans
electrònics, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació
de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, es
podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
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La presentació de les ofertes es farà mitjançant presentació telemàtica d’ofertes. Les
empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en un SOBRE ÚNIC, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, pels
mitjans electrònics i l’enllaç que s’especifica a la clàusula segona.
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9.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella
data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci
de licitació.
9.4. Presentació de proposicions
De conformitat amb l'article 159 de la LCSP, les proposicions s’hauran de presentar
necessària i únicament en el registre indicat en l'anunci de licitació.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu
electrònic, signat pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu
electrònic i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació dels serveis de
formació per impartir un curs de capacitació en instal·lacions d’electricitat,
lampisteria, calefacció i climatització domèstiques», d’acord amb el model de
l’Annex I.
CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a
diversos criteris d'adjudicació en ares a determinar la millor oferta, entesa com la millor
oferta sobre la base de criteris de qualitat-preu.

1r.- Millor preu ofert: Es valorarà un total de 20 punts el millor preu ofert pels
licitadors, que serà objecte de valoració per part dels Serveis Tècnics municipals
atenent a la següent fórmula matemàtica, que dóna la màxima puntuació a l’oferta
econòmicament més avantatjosa:
Puntuació = (Puntuació màx. oferta econòmica x Preu oferta més econòmica) / Preu
de l'oferta que es puntua
2n.- Experiència professional: Es valorarà fins a un màxim de 60 punts sobre el total
l’acreditació de l’experiència professional en l’àmbit de la formació de cursos impartits
per l’administració pública, mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per
l'òrgan competent de l’administració pública, que seran objecte de valoració per part
dels Serveis Tècnics municipals atenent a la següent fórmula:
a. Experiència en la realització de cursos de formació en el sector públic de com a
mínim 40 hores de formació en entitats del sector públic: fins a 10 punts, a un punt per
actuació de formació
b. Experiència en Ia realització de cursos de formació en el sector públic de com a
mínim 80 hores de formació en entitats del sector públic: fins a 20 punts, a 2 punts per
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Per al càlcul de la millor oferta es tindran en compte els següents criteris d’adjudicació
sobre la puntuació màxima de 100 punts:
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actuació de formació.
c. Experiència en Ia realització de cursos de formació en el sector públic de com a
mínim 120 hores de formació en entitats del sector públic: fins a 30 punts, a 3 punts
per actuació de formació.
d. Manca d’experiència o no s'acredita: 0 punts.
3r.- Titulacions acadèmiques del personal formador: Es valorarà fins a un màxim
de 20 punts sobre el total l’acreditació de la qualificació del personal formador
participant en el contracte, aportant les titulacions acadèmiques compulsades per
l’òrgan emissor educatiu i el contracte de treball o última nòmina emesa, que seran
objecte de valoració per part dels Serveis Tècnics municipals atenent a la següent
fórmula:
a. Acreditació de formadors/es adscrites al curs amb qualificació universitària.
Acreditació de la titulació acadèmica de grau universitari, llicenciatura o diplomatura:
20 punts.
b. Manca d’acreditació: 0 punts.
Es podran incloure en el personal adscrit al curs els títols acadèmics i professionals de
l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable o responsables
de l'execució del contracte així com dels tècnics encarregats directament de la
mateixa, sempre que no siguin els que atorguen la solvència tècnica per participar en
la contractació.
CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de variants

CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes
El caràcter anormal de les ofertes s’apreciarà en funció del preu ofert, considerant-se
com a tal la baixa superior a 25 unitats percentuals del promig de totes elles.
En tot cas, s’estarà a allò previst a l’article 149 de la LCSP 2017 per a la regulació i
règim jurídic de les ofertes anormalment baixes.
CLÀUSULA TRETZENA. Garantia definitiva
El licitador que presenti la millor oferta en la licitació dels contractes haurà de constituir
una garantia del 5% de l’import final d’adjudicació, el qual està exempt d’IVA, d’acord
amb qualsevol dels mitjans establerts a l’article 108 de la LCSP.
Segons allò que disposa l’article 111 de la LCSP, la garantia no serà retornada o l’aval
o assegurança de caució cancel·lats, fins que s’hagi produït el venciment del termini de
garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declarés resolució
d’aquest sense culpa pel contractista.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos a l’article 110 de la LCSP, i
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No s'admeten variants.
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transcorregut sis mesos des de la data de finalització del contracte sense que la
recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al
contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una
vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110.
La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà en els termes
establerts a l’article 111 de la LCSP, sempre que hagin finalitzat els períodes de
garanties corresponents al contracte i hagin complert satisfactòriament les obligacions
corresponents a aquells.
CLÀUSULA CATORZENA. Preferències d'adjudicació en cas d'empats
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es
produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els
següents criteris vinculats a l’objecte del contracte per resoldre aquesta igualtat,
d’acord amb l’article 147.1 de LCSP, seran:
1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al qual els imposi la normativa.
2. En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al qual els imposi la normativa, tindrà
preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge
de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

4. En l'adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o
assistencial, les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, amb
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o l'activitat tingui relació directa amb
la finalitat del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial.
5. Les ofertes d'entitats reconegudes com a Organitzacions de Comerç Just
l'adjudicació dels contractes que tinguin com objecte productes en els quals existeixi
alternativa de Comerç Just.
6. Proposicions presentades per les 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 al
moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.

CLÀUSULA QUINZENA. Obertura de les proposicions
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3. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin amb
els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
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L'òrgan de contractació designarà la mesa de contractació encarregada de la recepció,
custodia i de l'obertura i valoració de les proposicions presentades pels licitadors, la
composició de la qual es publicarà en l’anunci de licitació.
L'obertura de les proposicions es realitzarà per la mesa de contractació, un cop
conclòs el termini de presentació d’ofertes, en acte públic, per verificar que consten els
documents, manifestacions i declaracions responsables indicats en la clàusula novena.
Les propostes que no compleixin les condicions exigides en els plecs no seran objecte
de valoració, quedant excloses del procediment.
Seguidament, es donarà lectura a les ofertes econòmiques.
Es deixarà constància de totes aquestes actuacions en les actes corresponents, on es
reflectirà el resultat del procediment i les seves incidències.
El resultat dels actes de qualificació, admissió o exclusió de les ofertes es publicarà en
el perfil del contractant, sense perjudici de la necessària comunicació o notificació,
segons procedeixi, als licitadors afectats.
L'acte d'exclusió d'un licitador serà notificat a aquest, amb indicació dels recursos que
siguin procedents contra aquesta decisió.

Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà a comprovar
que l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder
bastant per formular l'oferta i no incorre en cap prohibició per contractar, o bé, si està
inscrita en el Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI),
d’acord amb el que es disposa en l'article 139.1 la LCSP, donat que la presentació de
les proposicions suposa l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per
consultar les dades recollides en el RELI o en les llistes oficials d'operadors econòmics
en un Estat membre de la Unió Europea.
CLÀUSULA SETZENA. Adjudicació del contracte
Dins un termini no superior a 5 dies des de la finalització del termini per presentar
proposicions, es procedirà a l’adjudicació del contracte a favor del licitador proposat
com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la seva formalització.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de
ser publicada en el perfil del contractant en el termini de 15 dies.
La notificació s’efectuarà en les adreces electròniques que designin els licitadors en la
seva sol·licitud de participació en la licitació, d’acord amb el què preveu la Disposició
addicional quinzena de la LCSP.
Si en l'exercici de les seves funcions la mesa de contractació, o si no, l'òrgan de
contractació, tingués indicis fundats de conductes col·lusòries en el procediment de
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La unitat tècnica realitzada l’avaluació de les ofertes d'acord amb les fórmules
establertes en la clàusula desena d'aquest plec, remetrà proposta d'adjudicació a
l’òrgan de contractació a favor del licitador que obtingui la millor puntuació.
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contractació, en el sentit definit en l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de
defensa de la competència, els traslladarà amb caràcter previ a l'adjudicació del
contracte a la Comissió Nacional dels Mercats i la competència o, si s'escau, a
l'autoritat de competència autonòmica corresponent, a l'efecte que a través d'un
procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells. La remissió d'aquests indicis
tindrà efectes suspensius en el procediment de contractació. Si la remissió la realitza
la mesa de contractació donarà compte a l'òrgan de contractació. Per reglament s'ha
de regular el procediment a què es refereix el present paràgraf.
CLÀUSULA DISSETENA. Formalització i perfeccionament del contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
El contracte es formalitzarà en document administratiu que s'ajustarà amb exactitud a
les condicions de la licitació i més podrà formalitzar-se en escriptura pública si així ho
sol·licita el contractista, essent al seu càrrec les despeses derivades del seu
atorgament. En aquest cas, el contractista haurà de lliurar a l'Administració una còpia
legitimada i una simple del citat document en el termini màxim d'un mes des de la seva
formalització.
La formalització del contracte o acceptació pel contractista de la resolució
d'adjudicació, s’haurà d'efectuar no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en
què es rebi la notificació de l'adjudicació pels licitadors en la forma que preveu l’article
151 de la LCSP. Així mateix, l'article 153.4 del mateix text legal estableix que quan per
causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte o no s'hagués
dut a terme l'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació, dins el termini
indicat de 15 dies hàbils se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació
(IVA exclòs), en concepte de penalitat, sense perjudici del que estableix la lletra b) de
l'apartat 2 de l'article 71 de la Llei.

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte de tipus
mediambiental, d'acord amb l'establert en l'article 202 de la LCSP següents:
1.-El material per a les activitats haurà de ser reciclat, sempre que es trobi en el
mercat.
2.-No utilització d’envasos no reutilitzables.
CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de les parts
19.1. Abonaments al contractista
El pagament del preu del contracte es realitzarà en la forma establerta en l'article 198
de la LCSP, per mitjà de la presentació de la factura degudament conformada,
comprovats els serveis pel responsable del contracte.

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
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CLÀUSULA DIVUITENA. Condicions especials d'execució del contracte
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obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la
Disposició addicional trenta dos de la LCSP, així com en la normativa sobre facturació
electrònica:
1.Que l'òrgan de contractació és l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
2.Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és
la Secretaria Intervenció municipal.
3.Que el codi DIR3 de l'oficina comptable és L01430287
4.Que el codi DIR3 l'òrgan gestor és L01430287
5.Que el codi DIR3 la unitat tramitadora és L01430287

D'acord amb allò establert en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà obligació
d'abonar el preu dins dels 30 dies següents a la data d'aprovació dels documents que
acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte,
sense perjudici de l'establert en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà
d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 30 dies els
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes
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.
En aquest cast, perquè el contractista hi tingui dret haurà d'haver complert l'obligació
de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes
establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la
forma escaient, en el termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les
mercaderies o la prestació del servei. D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els
documents que acreditin la conformitat amb el què es disposa en el contracte dels
serveis prestats, dins dels 30 dies següents a la prestació del servei. Si la demora en
el pagament fos superior a quatre mesos, el contractista podrà procedir, si escau, a la
suspensió del compliment del contracte, i ha de comunicar a l'Administració, amb un
mes d'antelació, tal circumstància, als efectes del reconeixement dels drets que puguin
derivar de la suspensió, en els termes que estableix la LCSP 2017. Si la demora de
l'Administració és superior a sis mesos, el contractista tindrà dret, així mateix, a
resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d'això
se li originin.
19.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
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El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini
de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les
factures hauran de presentar-se 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, en
aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la
presentació en un registre administratiu.
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El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment 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 l'establert en l'article 4
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
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 l’esmentada norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit
municipal.
19.3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, a més a més de
les assenyalades en la clàusula divuitena, les següents:
1.El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
2.Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars i en el de prescripcions tècniques en relació amb la subcontractació.

4.El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa
vigent i, si es escau, en el pla de seguretat i salut.
5.El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció sobre l’impost sobre la
renda de les persones físiques (IRPF), així com l'abonament puntual de les quotes
corresponents a la Seguretat Social, i el compliment de la resta d’obligacions en
matèria de Dret laboral.
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials,
l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha
tramitat el contracte, la següent informació:
—Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com
dels realitzats als subcontractistes.
—Informe on s’especifiqui de les actuacions que realitza per al compliment de les
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que
s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre.
El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment
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3.Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del
contracte.
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d'aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al
compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el
personal que gestiona el contracte.
Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució
del contracte, segons sigui procedent.
No obstant, tot l’exposat anteriorment, cal assenyalar que no hi haurà cap vinculació
laboral entre el personal que es destini a l'execució del contracte i l'Ajuntament de la
Bisbal del Penedès, perquè aquell queda expressament sotmès al poder direccional i
d'organització de l'empresa adjudicatària en tot àmbit i ordre legalment establert i
essent per tant, d’aquesta l'única responsable i obligada al compliment de totes les
disposicions legals resultin aplicables al cas, especialment en matèria de contractació,
Seguretat Social, prevenció de riscos laborals i tributària, perquè aquest personal en
cap cas tindrà vinculació jurídic-laboral amb l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès, i
això amb independència de les facultats de control i inspecció que legal i/o
contractualment corresponguin a aquest.
19.4. Termini de garantia

Durant aquest termini de 6 mesos l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès podrà
comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva
execució i compliment d’allò 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.
No obstant, 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.
19.5. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho
directament per si mateix, i així se l'hi faci saber de forma expressa al contractista, a
gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les ordenances
municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin
necessàries per a l'inici, execució i lliurament del servei, sol·licitant de l'Administració
els documents necessaris als efectes de la seva gestió.

CLÀUSULA VINTENA. Subcontractació Ajuntament de La Bisbal del Penedès
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El termini de garantia començarà a comptar des de la data de la recepció o conformitat
del treball realitzat i serà de 6 mesos, d’acord amb l’article 111.5 de la LCSP, en
aquells contracte amb un valor estimat inferior a 100.000,00 euros o en el cas
d’empreses licitadores que reuneixin els requisits de petita o mitjana empresa
(PIMES), i no estiguin controlades directa o indirectament per una altra empresa que
no compleixi aquests requisits.
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Degut al caràcter del servei de contingut eminentment intel·lectual, no s'autoritza la
subcontractació de les prestacions objecte del contracte.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Modificacions contractuals
No es preveuen modificacions contractuals específiques en la present licitació, havent
d’aplicar el règim previst en l’article 205 de la Llei que regula les modificacions no
previstes en els plecs de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals,
circumstàncies imprevisibles y modificacions no substancials.
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 309.1 de la LCSP, en els casos en què la
determinació del preu es realitzi mitjançant unitats d’execució, no tindran la
consideració de modificacions en el present contracte la variació que durant la correcta
execució de la prestació es produeixi en el nombre d’unitats realment executades i
prèviament autoritzades de forma expressa sobre les previstes en el contracte, les
quals podran ser recollides en la liquidació, sempre que no representin un increment
de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. 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 dimanants d'aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l'article 98 de la LCSP.

Si no es pogués produir 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 VINT-I-TRESENA. Cessió del contracte
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la
LCSP que es detallen a continuació:
1.Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
2.Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
3.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 aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no
estar incurs en una causa de prohibició de contractar.
4.Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
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És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi
que afecti a 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.
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CLÀUSULA VINT-I- QUATRENA. Penalitats
24.1. 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.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
l'Administració.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries previstes en
l'article 193.3 LCSP en la proporció següent: (de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte, IVA exclòs.)
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 incomplert
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Ajuntament podrà
optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats
establertes anteriorment.
24.2. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte
no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà
per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les
penalitats coercitives que determini l’Ajuntament, per cada infracció i/o dia
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió
de la infracció.
L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula
dinovena en matèria de subcontractació, comportarà una penalització en base a
l'import del subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
sobre el preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
Cal tenir en compte que totes aquestes penalitats es determinaran per l’Ajuntament en
el moment de la seva aplicació i, d'acord amb l'article 192.1 de la LCSP, hauran de ser
proporcionals a la gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna d'elles no
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Es consideren molt greu els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de
les condicions especials d'execució establerta en la clàusula dissetena d'aquest plec
de clàusules particulars.
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podran ser superiors al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d'aquestes
superar el 50 % del preu del contracte.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que, si escau, hagi
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
24.3. Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals es 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, per l’Alcaldia o Regidoria
delegada, 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 a 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 finalització del termini de garantia del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. 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 vint-i-tresena, d’aquest plec.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211.f) de la
LCSP les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Responsable del contracte
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Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es
faran efectives, si s’escau, mitjançant deducció dels pagaments corresponents que
l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista.

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
El responsable del contracte serà la tècnica de l’àrea d’ocupació qui li correspondrà
bàsicament, entre d’altres, les funcions de supervisió del servei contractat, li
correspondrà comprovar l’execució efectiva del servei; seguiment, control i dictat de
les instruccions necessàries per la bona execució del contracte; determinar si la
prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la
seva execució i compliment i recepció del contracte a la seva finalització.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Unitat encarregada del seguiment i execució
De conformitat amb les determinacions de l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’Àrea d’ocupació
municipal de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Confidencialitat i tractament de dades
28.1. Confidencialitat i protecció de dades

El contractista haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en
matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de
les seves tasques per a la prestació del contracte, especialment les derivades del
deure de secret, responent l'empresa adjudicatària personalment de les infraccions
legals en què per incompliment dels seus empleats es pogués incórrer.
El contractista i el seu personal durant la realització dels serveis que es prestin com a
conseqüència del compliment del contracte, estaran subjectes al compliment de les
obligacions de seguretat que imposi l'administració.
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Ajuntament), de conformitat amb les determinacions de l’article 10 de la Llei Orgànica
de protecció de dades de caràcter personal.
28.2. Tractament de Dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i en el Reglament europeu general de
protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de caràcter
personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i
altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest
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L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les
dades personals als quals tinguin accés per raó del contracte de manera que
garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no
autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant
l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb
l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del
desenvolupament del contracte.
En el cas que per a la realització de l'objecte del contracte es requereixi l'accés i el
tractament de dades i informació de caràcter personal, el contractista i l’Ajuntament
celebraran un contracte per encàrrec que vinculi a l'encarregat (contractista) respecte
del responsable (Ajuntament) i estableixi l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat
del tractament, el tipus de dades personals i categories d'interessats i les obligacions i
els drets del responsable; en compliment d’allò establert en l'article 28 del Reglament
general de Protecció de dades.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Assegurança de responsabilitat civil
L’empresa contractista haurà de subscriure un contracte d'assegurança que cobreixi
els danys personals enfront de tercers derivats de l'activitat professional objecte de
contracte, establint-se una cobertura mínima per danys personals i per Ajuntament de
la Bisbal del Penedès accidents de treball (riscos professionals), per un import de
300.000,00 euros, podent ser incrementada per l’adjudicatari en l'oferta.
CLÀUSULA TRENTA. Règim jurídic del contracte

La jurisdicció contenciós-administrativa serà la competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte, de conformitat amb
les determinacions de l'article 27.1 de la LCSP.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el 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.

