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1.- Marta Valls Bermudo (SIG) (Tècnica de secretaria), 22/04/2022 09:15
2.- Noela González Fagil (AUT) (Secretària), 22/04/2022 09:37

PLEC DE CLÀUSULES JURÍDIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A
LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE
MANTENIMENT INTEGRAL DELS PIANOS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
JOSEP CARBÓ DE SANTA COLOMA DE FARNERS
1.- Objecte i qualificació del contracte.
El contracte tindrà per objecte l’execució del servei de manteniment integral dels
pianos de l’escola de música Josep Carbó de Santa Coloma de Farners. La descripció
desglossada de l’objecte està en el plec de prescripcions tècniques.
El codi CPV que correspon a l’objecte del contracte és 50860000-1 Serveis de
reparació i manteniment d’instruments musicals.
No procedeix la divisió en lots del contracte, d’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), donat que la realització
independent de les diverses parts compreses en l’objecte del contracte dificultaria la
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic.
2.- Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte.
La necessitat administrativa a satisfer amb aquest contracte és la realització d’un
manteniment tècnic acurat i regular dels instruments per assegurar el seu bon
rendiment i allargar al màxim la seva vida.
3.- Naturalesa i règim jurídic
Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25 de la LCSP i es
tipifica com a contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la mateixa.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Aquest contracte es regeix per:
a) Plec de clàusules administratives particulars.
b) Plec de prescripcions tècniques
c) 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.
d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
e) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.
f) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de
dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
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L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el
que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
4. Pressupost base de licitació del contracte.
L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 1.600,00 euros al que
s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 336,00 euros, la qual cosa
suposa un total de 1.936,00 euros.
Anualitat
1
2
Total

PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Import sense IVA
IVA
800,00 €
168,00 €
800,00 €
168,00 €
1.600,00 €
336,00 €

Import amb IVA
968,00 €
968,00 €
1.936,00 €

5. Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen els articles 101 i
concordants de la LCSP, és de 3.200,00 euros, IVA exclòs. Aquest valor estimat
correspon al preu de dos anys de contracte, més la pròrroga de dos anys previstes en
el plec de clàusules administratives.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Preu dos anys contracte
1.600,00 €
Pròrroga de dos anys més
1.600,00 €
Total
3.200,00 €
L’import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.16.3260.21300 del
vigent Pressupost Municipal.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

6.- Durada del contracte
La contractació tindrà una durada de dos anys a comptar a partir del dia següent a la
formalització del contracte.
El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, per dos anys més, en
pròrrogues d’un any, fins a un màxim de quatre anys. La pròrroga serà obligatòria per
l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos de
preavís a la finalització del termini de duració del contracte, d’acord amb el que
disposa l’article 29 de la LCSP.
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7.- Procediment d’adjudicació.
La contractació es tramitarà de forma ordinària i el contracte no està subjecte a
regulació harmonitzada, atès que el seu valor estimat és inferior a 214.000 euros.
La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels
termes del contracte, d’acord amb l’article 156 de la LCSP.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en
la clàusula onzena.
8.- Perfil de contractant.
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen a la www.scf.cat.
9.- Acreditació de l'aptitud per contractar.
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions
per contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s’acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document
de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic
que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la
Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobri l'Espai Econòmic Europeu
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de
l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un
certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les
disposicions comunitàries d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
d) També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
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formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o
certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
3. La solvència de l'empresari:
a. La solvència econòmica i financera de l'empresari:
Acreditació mitjançant una declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau,
sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte,
referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació
o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en què es disposi de les
referències d’aquest volum de negocis.
El volum anual de negocis del licitador s'acreditarà per mitjà de les seves comptes
anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil. Si no estigués inscrit per les
dipositades en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals
no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es considerarà que l’empresa licitadora té suficient solvència econòmica si pot
acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels
tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte,
resultant una quantia de 4.800,00 euros.
b. La solvència professional o tècnica de l’empresari:
b.1) De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, la solvència tècnica o professional
mínima de l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb el
següent mitjà:
- Una relació dels principals serveis realitzats d’igual o semblant naturalesa que els
que constitueixen objecte de la contractació, en el curs dels últims tres anys per
l’empresa. Es considerarà que l’empresa licitadora té suficient solvència tècnica si pot
acreditar haver executat com a mínim 3 treballs/contractes anàlegs als que
constitueixen l’objecte del contracte (servei de manteniment integral dels pianos).
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La forma d’acreditació s’efectuarà mitjançant certificats de bona execució realitzats pel
secretari/a de la corporació, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan
el destinatari sigui una empresa privada, mitjançant un certificat expedit per aquest o
una declaració de l’empresari. Els certificats hauran de detallar l’import, data i el
destinatari dels serveis a efectes de determinar la correspondència entre els serveis
acreditats i els que constitueixen l’objecte del contracte.
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una empresa amb
antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica, de conformitat
amb allò establert a l’article 90.4 de la LCSP, mitjançant l’acreditació de la
concurrència d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a i) de l’article 90.1 de la
LCSP. En concret, d’acord amb l’apartat e) i h) hauran d’acreditar disposar de l’equip
tècnic suficient i adequat d’acord amb les especificacions del present plec i del plec de
prescripcions tècniques per a la correcta execució del contracte (especialment, pel que
fa a les especificacions de l’equip mínim de treball).
b.2) Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte
D’acord amb allò previst a l’article 76.2 LCSP, caldrà aportar una declaració de
responsable en virtut de la qual el licitador assumeix el compromís d’adscriure a
l’execució del contracte posterior, si s’escau en cas de resultar guanyadors, els mitjans
personals i materials suficients per a la bona consecució del projecte. Aquest
compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als
efectes previstos a l’article 211.1f) de la LCSP.
En quant als mitjans materials, cal tenir en compte, d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques, que els desplaçaments necessaris per a la prestació del
servei, són a càrrec de l’adjudicatari.
En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la solvència econòmica i tècnica,
no es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà
exclosa.
10.- Presentació de proposicions i documentació administrativa

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes per ell subscrites.
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica mitjançant l'eina Sobre Digital,
integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya,
accessible a l'adreça web següent: https://scf.cat
La utilització d'aquests serveis suposa:
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La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de
licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de
l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya posa a la disposició de candidats i entitats
licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després d’haver finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes i, en tot cas, s’ha
d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos arxius
electrònics, signats pel licitador, en els qual es farà constar la denominació de l’arxiu
electrònic i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del servei de
manteniment integral dels pianos de l’escola municipal de Música Josep Carbó».
La denominació dels sobres és la següent:
• Arxiu «A»: Documentació Administrativa
- Declaració responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració, segons el següent model:
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“En/Na _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, a
l'efecte de la seva participació en la licitació en la contractació del servei de
manteniment integral dels pianos de l’escola de Música Josep Carbó de Santa
Coloma de Farners.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei de manteniment
integral dels pianos de l’escola de Música Josep Carbó de Santa Coloma de Farners.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser
adjudicatari del contracte de subministraments, en concret:
a) Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
b) Que, si escau, compta amb els requisits de solvència econòmica, financera i
tècnica o professional.
c) Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
d) Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].
e) Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
___________________________________.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
Document signat electrònicament”
La declaració de responsable s’ha de signar electrònicament per l’empresa licitadora o,
en el seu cas, pel seu representant legal. No s’admetran les signatures hològrafes o
segells. En cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de
constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’ha de signar pels representants de
totes les empreses que la composen.
• Arxiu «B»: Criteris avaluables de forma automàtica
Es presentarà conforme al següent model:
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DOCUMENT

1.- Marta Valls Bermudo (SIG) (Tècnica de secretaria), 22/04/2022 09:15
2.- Noela González Fagil (AUT) (Secretària), 22/04/2022 09:37

«En/Na
, amb domicili a efectes de notificacions al carrer , amb
DNI
, en representació de l’empresa , amb CIF
,
assabentat de l’expedient per a la contractació del programa de polítiques d’habitatge
adreçades a l’accés i manteniment de l’habitatge.
MANIFESTO I PROPOSO:
- Que estic informat/da i accepto íntegrament les clàusules jurídiques i administratives
particulars i el plec de condicions tècniques, i em comprometo a la seva execució
per una durada de dos anys per la quantitat de
(en lletres i
números) euros i en concepte d’iva, amb el següent detall:

Anualitat

Preu màxim (iva Preu màxim
no inclòs)
inclòs)

(iva Preu ofertat

1
2
Total

b) Major experiència
1.
(afinacions) a

ha realitzat el servei de manteniment integral dels pianos
escoles o Conservatoris.

2.
(afinacions) a

ha realitzat el servei de manteniment integral dels pianos
Sales de Concerts.

*No es computarà els serveis que s’hagin utilitzat per acreditar la solvència tècnica
* No es valoraran les declaracions efectuades pels licitadors que no s’acompanyi de la
documentació justificativa corresponent.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

c) Serveis d’emergència mecànica o afinació extraordinària per un concert o
examen.
El temps de reacció enfront d’una emergència mecànica o afinació extraordinària és de
hores.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Document signat electrònicament>>
11. Criteris per a l’adjudicació del contracte.
Els criteris a partir dels quals es proposarà per la Mesa de Contractació l’adjudicació
són els que resulten del barem de puntuació següent:
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1.- Marta Valls Bermudo (SIG) (Tècnica de secretaria), 22/04/2022 09:15
2.- Noela González Fagil (AUT) (Secretària), 22/04/2022 09:37

Criteris avaluables de forma automàtica (100 punts)
a) Per a la valoració de l’oferta econòmica fins a 80 punts, s’aplicarà la fórmula
següent:
P = (80 punts x oferta més econòmica)/Oferta a valorar
b) Major experiència en la realització del servei de manteniment integral de pianos.
Fins un màxim de 10 punts
- Es donarà 1 punt per cada escoles o Conservatori que hagi prestat aquest
servei i que no s’hagi utilitzat per acreditar la solvència tècnica (fins un màxim
de 5 punts).
- Es donarà 1 punt per cada Sala de Concerts que hagi prestat aquest servei i
que no s’hagi utilitzat per acreditar la solvència tècnica (fins un màxim de 5
punts).
S’haurà d’acreditar la prestació d’aquests serveis mitjançant la presentació de
certificats o documents. No es valorarà aquest criteri si el licitador no acompanya la
declaració de la documentació justificativa corresponent.
c) Serveis d’emergència mecànica o afinació extraordinària per un concert o examen.
(Fins un màxim de 10 punts). Temps de reacció enfront d’una emergència mecànica
o afinació extraordinària:
- Menys de 24 hores: 10 punts
- 48 hores: 7 punts
- 72 hores: 4 punts
Criteris de desempat

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En cas d’igualació en la puntuació de les proposicions es tindrà en compte els
següents criteris:
-

A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades
que en el moment de presentar la seva oferta tinguin en la seva plantilla un
número de treballadors amb discapacitats superior al número legalment exigit,
en funció del número total de treballadors de l’empresa.

-

A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la
promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, segons els
criteris i requisits establerts a la normativa general de contractació.

12.- Criteris per a la consideració d’ofertes anormalment baixes
A efectes de determinar l’existència d’una oferta anormalment baixa es tindrà en
compte l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
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1.- Marta Valls Bermudo (SIG) (Tècnica de secretaria), 22/04/2022 09:15
2.- Noela González Fagil (AUT) (Secretària), 22/04/2022 09:37

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es durà a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de
licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el
plec de clàusules administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada
oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les
puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
En cas que s’identifiqui l’existència d’una oferta incursa en presumpció d’anormalitat,
es procedirà d’acord amb el que preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

13.- Confidencialitat.
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No te en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa ni les dades
incloses en la declaració responsable del licitador.
En el cas de manca d'indicació, s'entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
D'acord amb l'article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.
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1.- Marta Valls Bermudo (SIG) (Tècnica de secretaria), 22/04/2022 09:15
2.- Noela González Fagil (AUT) (Secretària), 22/04/2022 09:37

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l'article 133.1 LCSP, l'òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
14. Tractament de dades
En compliment del que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors
queden informats que les dades de caràcter personal que, en el seu cas, siguin
recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària
per a procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de
garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del
contracte.
En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de
les següents dades:
Responsable
Finalitat Principal
Legitimació del
tractament
Destinataris de
cessions o
transferències
Drets de les
persones
interessades
Conservació de les
dades

Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Gestió i tramitació dels contractes del sector públic
Compliment d'obligacions contractuals
No es comunicaran dades més enllà de les previstes per la llei.
No s'ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió,
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu
tractament a través del correu al Delegat de Protecció de Dades:
dpd@scf.cat
Conservades en base a la normativa d’arxius aplicable al
responsable

15.- Revisió de preus.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

No s’admet la revisió de preus.
16.- Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests
s'estableixen.
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1.- Marta Valls Bermudo (SIG) (Tècnica de secretaria), 22/04/2022 09:15
2.- Noela González Fagil (AUT) (Secretària), 22/04/2022 09:37

La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
estarà integrada per les següents persones:
President: l’alcalde de la corporació o persona que la substitueixi.
Vocals:
1. Sra. Noela González Fagil, secretària de l’Ajuntament o persona que el
substitueixi.
2. Sra. Anna Morell Arimany, interventora de l’Ajuntament o persona que
la substitueixi.
3. Sr. Francesc Alsina Cantalozella, director de l’Escola de Música Josep
Carbó o persona que el substitueixi.
4. Sra. Marta Valls Bermudo, tècnica de secretaria o persona que la
substitueixi.
Secretària: Un/a funcionari/a de la corporació
17.- Obertura de la documentació i de les ofertes.
La Mesa de Contractació procedirà a l'obertura dels Arxius «A», la documentació
administrativa. Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació,
es comunicarà als interessats i es concedirà termini no superior a tres dies per
esmenar-les.
Posteriorment, es procedirà a l’obertura dels Arxius «B», criteris avaluables de forma
automàtica. D’acord amb l’article 157.4 de la LCSP, l’acte d’obertura no serà públic
atès que la licitació es realitza a través de mitjans electrònics.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Les dates de les Meses, i qualsevol variació de les mateixes, es publicarà en el Perfil
del Contractant de L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
La Mesa podrà demanar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. La Mesa de contractació podrà reclamar als
licitadors aclariments sobre els documents presentats. Únicament es permetrà
l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una
modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de
tracte entre empreses licitadores. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
A la vista de l’anterior, la Mesa classificarà per ordre decreixent les proposicions
presentades per tal de posteriorment elevar la proposta a l’òrgan de contractació a
favor del licitador que hagi presentat la proposició que contingui l'oferta de millor
qualitat-`preu. En aquells casos en que no resulti admissible cap de les ofertes la
Mesa proposarà que es declari deserta la licitació.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
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1.- Marta Valls Bermudo (SIG) (Tècnica de secretaria), 22/04/2022 09:15
2.- Noela González Fagil (AUT) (Secretària), 22/04/2022 09:37

Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal que en el
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següents a aquell en que hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies esmentades
en els article 140.1.a), b) i c) si no l’hagués aportat amb anterioritat, tant del licitador
com d’aquelles altres persones o empreses a les capacitats de les quals es recorri; de
disposar dels mitjans a què s’hagués compromès a adscriure o dedicar a l’execució
del contracte conforme l’article 76.2; i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la documentació requerida, s'efectuarà proposta d'adjudicació
a favor del següent candidat en la classificació, atorgant-li el corresponent termini per
constituir la citada garantia definitiva.
Aquesta proposta no crea dret algun mentre l’òrgan de contractació no dicti la
resolució d’adjudicació.
18. Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta qualitatpreu serà la corresponent al 5 per cent de l’import d’adjudicació, iva exclòs, que es
podrà instrumentar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108 de la
LCSP.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes relacionats a l’article 110 de la LCSP.
Si per qualsevol motiu la garantia queda reduïda, l’adjudicatari l’haurà de reposar o
ampliar en la quantia que correspongui en el termini de quinze dies.
El termini de garantia del servei serà de tres mesos a comptar de la finalització del
contracte.
19.- Adjudicació i formalització.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies següents a la
recepció de la documentació.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

No es pot declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el Plec.
L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
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1.- Marta Valls Bermudo (SIG) (Tècnica de secretaria), 22/04/2022 09:15
2.- Noela González Fagil (AUT) (Secretària), 22/04/2022 09:37

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins
del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat.
20.- Condicions especials d’execució del contracte
Condicions especials d’execució de caràcter social (article 202 LCSP). Manteniment
de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
període contractual.
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que
els resulti d’aplicació.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa
d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que
declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el
responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de
l’esmentat compliment.
21.- Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP.
22.- Subcontractació
No es preveu la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la
contractació.
23.- Drets i obligacions de les parts

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

a) Abonaments al contractista
El pagament del servei s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’article 198
LCSP.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la
Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:
a) L'òrgan de contractació és l'Alcalde
b) El destinatari és l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners
c) El codi DIR3 és L01171805
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d) L'oficina comptable és L01171805 - Intervenció Municipal. Registre de Factures
e) L'òrgan gestor és L01171805
f) La unitat tramitadora és L01171805
El contractista haurà de presentar la factura, a mes vençut, en el Registre General de
l’Ajuntament o a través de la plataforma e.FACT. 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.
D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels
trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat
dels béns lliurats 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 trenta 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.
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el
contractista 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 trenta dies
des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
b) Obligacions laborals, socials i de transparència

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, sobri 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 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
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A) Seran també obligacions de l'adjudicatari, a més de l'obligació de prestar el servei
en la forma indicada en el plecs de clàusules administratives i tècniques, i en la seva
oferta, les següents:
1. Estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria fiscal, laboral i
d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en general, de les que li
corresponguin com a empresa o industrial. L'adjudicatari serà responsable de totes les
obligacions i prestacions que la legislació laboral estableix per al personal que dugui a
terme els serveis, d’acord amb les disposicions dels convenis i les ordenances de
treball que hi siguin aplicables. Li podrà ser demanada i haurà de presentar a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la documentació justificativa de trobar-se al
corrent del pagament de la Seguretat Social dels treballadors afectes al servei. Així
mateix, es podrà sol·licitar la presentació dels butlletins de cotització corresponents.
D’altra banda, l'adjudicatari, amb relació als seus treballadors, haurà de complir
estrictament i durant tota la vigència del contracte amb les mesures de prevenció de
riscos laborals establertes per la normativa vigent (Llei 31/1995, de 8 de novembre),
incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut.
2. És obligació del contractista indemnitzar dels possibles danys i perjudicis que es
causen com a conseqüència de les activitats que requereixi l’execució del contracte de
conformitat amb l’article 196 de la LCSP.
3. L'adjudicatari no podrà subcontractar el contracte, tal com determina l’article 215 de
la LCSP.
4. L'adjudicatari només podrà cedir o traspassar el contracte, amb els límits previstos a
l’article 214 de la LCSP.
5. Tenir l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada
prestació del servei d'acord amb el present plec i el plec de prescripcions tècniques
annexos.
6. Complir la prestació del servei amb els mitjans adequats.
7. El personal adscrit al servei haurà de complir totes les tasques i funcions previstes
al present plec i del plec de prescripcions tècniques.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

B) Són drets de l'adjudicatari:
1. Rebre de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners el preu que resulti de l’oferta
acceptada o adjudicada, en la forma que es conté en la clàusula reguladora del preu
del contracte.
2. Constituiran obligacions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, les següents:
2.1) Abonament puntual al contractista, en la forma que s’indica en aquest plec,
del preu d’adjudicació del contracte.
2.2) Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments que es
puguin presentar i afectin a la normal prestació del servei.
2.3) Qualsevol altra que legalment correspongui.
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24.- Penalitats.
Quan el contractista incorri en infraccions per incompliment de les seves
obligacions i en el desenvolupament de les activitats objecte de la present
contractació s'aplicarà allò disposat en l’article 192 de la LCSP.
En qualsevol c a s , les infraccions que faci el contractista en execució dels
serveis es classificaran com a molt greus, greus i lleus.
a) Es classificaran o es consideraran infraccions molt greus:
- La demora en el començament de la prestació dels serveis superior a set dies
sobre la data prevista, llevat de causa de força major.
- Paralitzacions o interrupcions de la prestació del servei.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, així com
l’incompliment de les condicions establertes per a la seva prestació o en l’oferta
presentada.
- Cessió, arrendament o traspàs total o parcial dels serveis objecte de
contractació, sense autorització expressa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
- La desobediència reiterada, més de dues vegades respecte a la mateixa
qüestió, de les ordres escrites de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners que fan
referencia a l’ordre, la forma i el règim dels serveis, segons el contracte, o la reposició
de material inservible.
- El cessament en la prestació del servei pel contractista o l’empresa adjudicatària,
sense la concurrència de les circumstàncies legals que el facin legítim.
- La inobservança de les prescripcions en matèria de seguretat i higiene, així
com l’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social o de
prevenció de riscos laborals amb el personal adscrit als serveis.
- La reiterada comissió de faltes greus. Es considerarà que hi ha reiteració quan
es cometin dos faltes greus en un any.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

b) Tindran la consideració d’ infraccions greus
- El retard reiterat en la prestació dels serveis així com les anomalies reiterades
en l’execució del servei.
- L'incompliment de les instruccions donades per l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners.
- L'incompliment d’acords o decisions municipals sobre les variacions de
detalls dels serveis que no impliquin despeses per al contractista.
- Irregularitats o deficiències en la prestació dels serveis, d’acord amb les
condicions fixades en aquest plec, que no mereixin la qualificació de molt greus.
- La reiteració de l'omissió de faltes lleus.
- L’incompliment de les obligacions contractuals establertes aquest Plec.
c) Es consideraran infraccions lleus:
Es consideraran infraccions lleus totes les que no han estat previstes anteriorment i
contradiguin d'alguna manera les condicions d’aquests Plecs i específicament els següents:
- No donar coneixement a l’administració de fets que es prescriuen al Plec o puguin tenir
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transcendència pel bon funcionament del servei.
- Els incompliments que afectant desfavorablement al servei no siguin deguts a
una actuació maliciosa ni comportin perill per a les persones o béns sempre que no estiguin
específicament. tipificats com infracció greu o molt greu.

• Sancions i procediment sancionador
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que
no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament pot aplicar les sancions següents,
graduades en atenció al grau de prejudici, perillositat i/o reiteració:
a) Per infraccions molt greus
Multa del 6% al 10% del preu del contracte
b) Per infraccions greus:
Multa del 2% fins al 6% del preu del contracte
c) Per infraccions lleus:
Multa de fins al 3% del preu del contracte
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració
els següents criteris de graduació:
-

La gravetat de la infracció comesa
La importància econòmica
L’existència d’intencionalitat
La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats
La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un
incompliment de la mateixa naturalesa
El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte
El benefici obtingut pel contractista.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació
resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podran fer-se efectiu
deduint-lo en els documents comptables de reconeixement de l’obligació.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
25.- 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 serà causa específica de resolució del contracte la
comissió d’infraccions o faltes molt greus previstes en aquest plec.
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En els supòsits de resolució, els serveis competents de la corporació formularan una
proposta fonamentada que serà resolta per l’òrgan de contractació prèvia audiència
del contractista, mitjançant el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.
Quan a l’aplicació de les causes de resolució s’aplicarà allò disposat a l’article 212 de
la LCSP i pels seus efectes al que es disposa en l’article 213 de l’esmentada Llei.
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li serà
confiscada la garantia i aquest a més haurà d’indemnitzar a l’administració dels danys i
perjudicis ocasionats pel que fa a l’import que excedeixi de la garantia confiscada.
26.- Prerrogatives de l’Ajuntament
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 190 de la LCSP, ostenta les
següents prerrogatives:
-

Interpretació del contracte
Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment
Modificació del contracte per raons d’interès públic
Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes

27.- Responsable del contracte
D’acord amb allò que es preveu a l’article 62 de la Llei 9/2017, es designa com a
responsable del contracte al director de l’Escola Municipal de Música Josep Carbó de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El responsable del contracte serà l’interlocutor de l’Ajuntament amb l’empresa
adjudicatària i li correspondrà efectuar el seguiment del contracte, havent de posar en
coneixement de l’òrgan de contractació les incidències que sorgeixin en la seva
execució, la possible proposta d’imposició de penalitats, els possibles incompliments
contractuals, les modificacions i eventuals pròrrogues, així com qualsevol altra
circumstància que es consideri rellevant.
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