Expedient 424/2022
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA
SECUITA A ADJUDICAR PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI AMB TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA
1.- OBJECTE.
L’objecte del contracte a que es refereix aquest Plec és el manteniment preventiu de les
instal·lacions de les piscines municipals i el tractament de l’aigua de bany de les dues piscines
municipals de la Secuita. Els productes que cal utilitzar per a l’efectiva prestació del servei
aniran a càrrec de l’adjudicatària.
Codi CPV: 50800000-3 Serveis diversos de reparació i manteniment.
El contracte no es divideix en lots atès que es licita una única prestació indivisible.
2.- NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Les necessitats administratives que cal satisfer és la prestació del servei de socorrisme
necessari per a poder realitzar l’obertura de la piscina municipal d’acord amb la vigent
normativa de les piscines d’ús públic, atès que a l’Ajuntament de la Secuita no es disposa de
recursos humans per tal de desenvolupar les tasques de socorrisme. És per això que cal la
contractació externa del servei de socorrisme de la piscina municipal.
L’Ajuntament de la Secuita té entre les seves instal·lacions dues piscines municipals, situades al
complex esportiu municipal, les quals s’obren al públic en les temporades d’estiu, s’inicia la
temporada el 24 de juny i finalitza l’11 de setembre, essent necessari dur a terme el
manteniment preventiu durant tot l’any de les instal·lacions de les piscines així com el
tractament de l’aigua de bany, per tal de garantir als usuaris de les mateixes el correcte
funcionament i que puguin ser utilitzades amb totes les garanties tècniques i higiènicosanitàries.
Actualment l’Ajuntament de la Secuita gestiona el manteniment preventiu de la maquinària de
la piscina municipal i el tractament de l'aigua de les piscines municipals, per mitjà d’una
empresa externa, essent necessari procedir a la licitació de la prestació d’aquest servei atès
que el contracte actual finalitza a principis de juny de 2022. Per tant, és necessari procedir a
licitar la prestació de dit servei atès que l’Ajuntament de la Secuita no té els mitjans humans ni
tècnics suficients per tal de poder dur a terme aquest manteniment de forma autònoma.
3.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de serveis tipificat a l’art. 17
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Aquest contracte es regeix per:
a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques (PCAP i PPT).

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
c. 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 (d’ara endavant, RGLCAP).
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, supletòriament, les de dret privat.
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.- JURISDICCIÓ
Prerrogatives de l’òrgan de contractació.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable al contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar-ne la seva
resolució i determinar-ne els efectes d’aquesta.
L’òrgan de contractació també té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades pel
contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la
LCSP.
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran resoltes
per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a la via
administrativa.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies
que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb expressa submissió
als Tribunals de la província de Tarragona.
4.- PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és farà
mitjançant procediment obert simplificat sumari, en aplicació de l'article 159.6 de la LCSP, de
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.
6. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Determinació del Preu
En el sistema de determinació del preu del contracte s’ha tingut el compte el preu del
contracte de manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals de la Secuita amb les
corresponents actualitzacions de preus.
L’ import màxim del contracte és :

Preu per temporada anual, sense IVA: 11.700,00 €
IVA 21% : 2.457,00 €
Total amb IVA : 14.157,00 €
Preu total contracte (dos temporades anuals): 23.400,00 €
IVA 21%: 4.914,00€
Preu total contracte : 28.314,00 € ( IVA inclòs)
La durada del contracte és de dos anys.
El valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 23.400,00 €
L’import corresponent a l’ IVA és de 4.914,00 €
El pressupost base de licitació, preu del contracte, IVA inclòs, és: 28.314,00 €
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del
contracte. El cost del servei inclou els productes que s’han d’utilitzar per a l’efectiva prestació
del servei.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En cap cas s’admetran ofertes per
sobre el pressupost de licitació.
7. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Per atendre les obligacions econòmiques corresponents a l’exercici 2022 s’ha autoritzat la
despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses de l’exercici 2022 (3400-21300)
per l’import de 14.157,00 €
Com es tracta d’un contracte plurianual, per a l’ exercici 2023 el Ple de l’Ajuntament de la
Secuita haurà de consignar crèdit suficient en el pressupost general de l’exercici 2023.
8. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
El termini d’execució del contracte s’estableix en un període de dos (2) anys.
A més cal tenir en compte que l’obertura al públic de la piscina municipal, començarà el dia
24 de juny i finalitzarà el dia 11 de setembre, ambdós inclosos tant a la temporada 2022 com a
la del 2023.
L’horari d’obertura de la piscina municipal serà en les dues temporades:
-

De dilluns a diumenge de 11 a 21 hores.

9. CONDICIONS DELS LICITADORS
Estan facultades per subscriure aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la
LCSP, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres:
-

que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar

-

que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la
LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de
la LCSP;

-

que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i

-

que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible
per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar
s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic (ROLECE) o en el Registre d’Empreses Licitadores (RELI).
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al
Registre d’Empreses Licitadores acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en
contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica
o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions dels
quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord amb els
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció
del contracte.
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en escriptura
pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin
concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels qui la
constitueixin i la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituirse formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
10. SOLVÈNCIA
Ateses les característiques d’aquest contracte i d’acord amb allò establert a l’art.86 de la LCSP
les empreses acreditaran la solvència mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a
continuació.

En les UTE totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència i per tal de
determinar-la s’acumularà l’acreditada per cadascun de les seves integrants.
Per poder participar en el present procediment de licitació caldrà disposar de la solvència
econòmica i financera i tècnica i professional que tot seguit s’indica, que s’acreditarà per
alguns dels mitjans següents:
a)Solvència professional o tècnica:
- Realització de les feines anàlogues a les que constitueixen l’objecte del contracte mitjançant
aportació de certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent (en cas de
treballs realitzats per al sector públics) o certificats equivalents o declaració de l’empresari en
cas de treballs realitzats per al sector privat, als quals s’acompanyarà dels documents que
acreditin la realització de la prestació.
Per tal de determinar que una feina o servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix
l’objecte del contracte s’estarà al CPV indicat al PCAP.
En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats
en el curs dels darrers 3(tres) anys i caldrà que identifiquin el seu import, la data i el destinatari
de les feines realitzades.
Requisits mínims: un mínim de 3 treballs efectuats en piscines municipals de la mateixa
tipologia a la de la Secuita.
b)Solvència econòmica i financera:
- Volum anual de negoci en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici dins
dels tres últims disponibles en funció de la data de constitució o inici d’activitats de l’empresari
i de presentació de les ofertes per import com a mínim d’una vegada el valor estimat del
contracte, d’acord amb l’establert a l’art. 87.1 LCSP. S’acreditarà amb la presentació dels
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial
corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.
En el cas de persones físiques, presentació de les tres darreres declaracions d’IRPF,
degudament acreditada per l’organisme corresponent.
- Aportació d’una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals, així com còpia de
l’últim rebut o certificat emès per l’entitat asseguradora, que en demostri la seva vigència o bé
el compromís de mantenir la mateixa durant tot el període de vigència del contracte.
Per raons justificades, es podrà també acreditar per qualsevol dels mitjans previstos a l'article
87 de la LCSP.
10. GARANTIES
No es requereix la constitució de garantia provisional i definitiva, de conformitat amb allò que
disposen els article 106, 107 i 159.6.f) de la LCSP.

11. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per mitjans
electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es publicarà en el perfil
de contractant.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte.
2. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel
contractista de la resolució d ‘adjudicació d’acord amb l’art 159.6.g) de la LCSP.
Una vegada signada la notificació per la persona autoritzada per l’empresa adjudicatària,
caldrà facilitar el document signat a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Secuita.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant en un termini no superior
a 15 dies des del perfeccionament del contracte.
12.-ADMISSIÓ DE VARIANTS
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants.
13.-REVISIO DE PREUS.
No s’admet revisió de preus.
14.-PUBLICACIO LICITACIÓ.
De conformitat al que disposa l’art.135 de la LCSP, l’anunci de licitació es publicarà al perfil del
contractant de l’Ajuntament de la Secuita
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=secuita&idCap=29323593&ambit=5&
15.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de Sobre Digital, integrada amb
la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya, que trobareu al perfil
del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=secuita&idCap=2932353&ambit=5&
El termini per presentar les ofertes serà de deu dies hàbils (art. 159.6 LCSP ), comptats des del
dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació.
16.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a l’oferta més econòmica.

Els criteris d'adjudicació es basaran en la proposició econòmicament més avantatjosa. Es
procedirà a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts, derivada del resultat dels punts
obtinguts en els aspectes següents:
Proposta econòmica (fins a 100 punts) .
Els licitadors hauran d’oferir un preu que no excedeixi del pressupost màxim de la licitació
indicat en aquest plec. Les ofertes que superin l’import total quedaran excloses.
La puntuació es calcularà de forma proporcional tot aplicant la fórmula que segueix:
Puntuació oferta = 100 x oferta més avantatjosa / oferta a valorar
Criteri de desempat: Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses
licitadores s’aplicarà els criteris establerts a l’article 147.2 de la LCSP.
17. ADJUDICACIÓ
1. L'òrgan de contractació requerirà al licitador que ha presentat la millor oferta, segons
estableix l'art 159 LCSP, per tal que en el termini de 7 dies hàbils, a comptar des del dia al que
es va enviar el requeriment, i abans de l'adjudicació, que presenti la documentació relacionada
a continuació a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Secuita
Un cop presentada la documentació requerida s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies
següents al de la recepció de l'esmentada documentació.
Si l’empresa licitadora no presenta la documentació requerida s'entendrà que retira la seva
oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador segons l'ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes.
2. L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental si les dades que es
requereixen figuren inscrites en aquests registres.
La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
• Certificació o document de l’Agència Tributària que acrediti que el licitador es troba al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb ella.
• Certificat o document de la Seguretat Social, acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions
envers la Seguretat Social.
• Document nacional d'identitat degudament legitimada, per acreditar la personalitat del
licitador o persona que legalment el representi.
• Si es tracta d'una persona jurídica, còpia de l'escriptura de constitució de la societat o
modificació, testimoni de la inscripció en el Registre Mercantil i acreditació sobre el capital
social de la mateixa.

• La capacitat d’obrar de les entitats jurídiques no espanyoles d’Estats membres de la
Comunitat Europea o signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu, s’acreditarà en els
termes d'allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP ,mitjançant la inscripció en els
registres o la presentació de les certificacions que s’indiquen en l’annex I del Reial Decret
1098/2001 quan la legislació de l'Estat respectiu exigeixi aquest requisit.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb
el que s’estableix a l’article 68 de la LCSP, acreditant la seva capacitat d'obrar amb informe de
la Missió Diplomàtica Permanent a Espanya de l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular del
lloc del domicili de l'empresa, que figuren inscrites en el Registre local, professional, comercial
o anàleg, o en el seu defecte, que actuen de forma habitual en el tràfic en l'àmbit de les
activitats a què s'entén l'objecte del contracte.
• En el cas que l'empresa hagi presentat en la declaració de responsable d'estar inscrit en el
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l'Administració de l'Estat,
l'òrgan de contractació obtindrà d'ofici, prèvia sol·licitud directa al Registre esmentat, la
certificació electrònica corresponent de conformitat.
D’acord amb l’article 159.4 LCSP, un cop presentada la documentació requerida, s'adjudicarà el
contracte dins dels 5 dies naturals següents al de la seva recepció.
La notificació de l'adjudicació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar
constància de la seva recepció per part del destinatari i es publicarà en el perfil del contractant
de l’Ajuntament de la Secuita.
18.CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
D'acord amb l'article 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.
L’adjudicatari es compromet a no donar cap informació ni dades proporcionades per
l’Ajuntament de la Secuita, ni a fer qualsevol ús no previst en el present Plec; en particular no
proporcionarà, sense prèvia autorització expressa de l’organisme, còpia dels documents i/o
dades a terceres persones
19.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
o les empreses contractistes són:
a) Amb caràcter d’obligació contractual essencial:
- Compliment del conveni col·lectiu aplicable als treballadors que presten el seu servei a la
piscina. Caldrà acreditar mensualment les persones que han executat el servei indicant
jornades i retribucions rebudes.
El seu incompliment serà causa de resolució del contracte.

20. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre
l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els
límits establerts en la Llei.
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà
de donar-se audiència al contractista.
21.-PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El Regidor Joventut, Festes i Esport serà la persona responsable del contracte per part de
l’Ajuntament, que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del
contracte, les funcions especifiques que, segons les característiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les
incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents
persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:
1. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació.
2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
especifica no correspongués a altres persones.
3. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest
emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes
de l’execució del contracte, l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i
als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter
tècnic.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
22.- EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord
amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractis el responsable del
contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la realització
de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió de la seva
execució. Si els serveis efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa quedant exempt de
l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.
23.- PAGAMENT
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs realitzats de
conformitat amb l’Administració.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura electrònica
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 198 de la LCSP . La presentació de la factura es realitzarà a més vençut i no es podrà
presentar la primera factura fins que s’hagi rebut l’objecte del contracte i s’hagi expedit la
declaració de recepció de conformitat total per part del responsable d’aquest contracte.
24.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i serveis
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a
terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o condicions incorrectes en
l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració
25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
1. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V
de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
2. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
3. Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents que tenen la consideració
de condicions especials d’execució del contracte:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.).
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
e) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar mensualment declaració responsable i documentació
acreditativa, respecte als treballadors destinats a l’execució del contracte, conforme s’han
abonat els salaris meritats, així com les quotes de la Seguretat Social corresponents, inclosos
als TC1 i TC2, durant al període de vigència del contracte.
26.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte l’incompliment de l’adscripció de mitjans i de les
condicions especials d’execució amb caràcter d’obligacions contractuals essencials previstes en
el present plec, així com la resta de les establertes als articles 211 i 313 LCSP.
Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter
general, així com els previstos a l'article 313 LCSP.
En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l'art.
191 de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del RGLCAP

Expedient 424/2022
ANNEX 1
En /Na................................................................, amb DNI núm., en representació de
l’empresa............................................................, amb NIF.......................................... i domicili
social.........................................................................

DECLARACIÓ RESPONSABLE

-El licitador compleix amb tots els requisits exigits per a participar en la contractació del servei
de manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals de la Secuita.
-Que accepta totes les condicions contingudes al plec de clàusules i en especial es compromet
a presentar tan bon punt l’Ajuntament de la Secuita ho requereixi la documentació necessària
per a l’adjudicació

OFERTA ECONÒMICA
D’acord amb el plec de clàusules per a la prestació del servei de manteniment de les
instal·lacions de les piscines municipals de la Secuita el preu ofertat és:
....................................... (preu sense IVA)
....................................... (preu amb IVA)

Així mateix comunico que la persona interlocutora amb l’Ajuntament serà
Nom i cognoms...............................................
Telèfon.............................................................
Adreça de correu electrònic..............................
L’adreça de correu electrònic on s’han de dirigir les notificacions electròniques
és...................................

Signatura electrònica

ANNEX 2- AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES VIA OBERTA I RELI

Sr/a. …. … … … … … …. … … … … … …. … … …amb DNI núm. …. … … … _ _ _ com a representant
de l’empresa …. … … … … …
amb CIF …. … … … … … . AUTORITZO a l’Ajuntament de la
Secuita,
en relació a l’adjudicació del CONTRACTE: servei de manteniment de les instal·lacions de la
Piscina Municipal de la Secuita durant les temporades anuals de 2022 i 2023,
per accedir per via telemàtica a:
Les dades públiques registrades i obtenir els certificats de les seves obligacions tributàries i de
les cotitzacions a la Seguretat Social de conformitat amb la legislació vigent i que figuren a
l’Agència Estatal Tributària, la Intervenció General del Generalitat de Catalunya i de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, corresponents a la contractació de serveis vigents
amb l’Ajuntament de la Secuita.
•
Al registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) per a la consulta i
comprovació de diferents dades.
(lloc, data, i signatura.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , a data de signatura electrònica

