Àrea de Serveis Generals
Contractació i Compres
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers 938426628

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ENTITATS ADSCRITES

REUNITS
D'una banda l'il·lustríssim senyor Josep Mayoral i Antigas amb DNI 36501040V en la
seva condició d’alcalde de l’Ajuntament de Granollers, en representació d’aquesta
entitat, que té el domicili social en aquesta localitat, plaça de la Porxada, núm. 6, i que
és titular del CIF núm. P0809500B, assistit pel secretari de la corporació, el senyor
Manuel Monfort Pastor, que dona fe de l’acte.
I d'altra banda el senyor Manuel Santiago Fernandez Guerreiro amb DNI 33847875V
que actua en nom i representació de l'empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS, SA SME amb CIF A83052407, amb domicili social a Carrer Vía
Dublín, núm 7 (Madrid) i la senyora Ana Belén Rodríguez Moar amb NIF 33296071Y
com a responsable subsidiària.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficient per a l’atorgament
d’aquest contracte i,

MANIFESTEN

I.- Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2021 es va aprovar
la contractació conjunta anticipada del contracte de serveis per a la prestació de serveis postals
de l’Ajuntament de Granollers i entitats adscrites a continuació indicades:

Es designa a l’Ajuntament de Granollers com a òrgan de contractació, d’acord amb finançament
i condicions establertes al plec de clàusules administratives particulars per un import màxim de
448.804,43 euros més 21.444,57 euros d’IVA (21%) sobre determinats productes establerts en
el plec de prescripcions tècniques particulars, que fa un total màxim de 470.249,00 euros amb
els preus unitaris de sortida establerts en els plecs i una durada d’1 any amb possibilitat de
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pròrroga per 2 anys més, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i
tramitació ordinària.
II. En data 05/10/2021, mitjançant Junta de Govern Local, s’aprova la modificació de Plecs de
Clàusules Administratives particulars, es va modificar el pressupost i es va aixecar la suspensió
del termini de recepció d’ofertes de licitació. L’import màxim aprovat és de 388.635,70 euros
més 81.613,50 euros d’IVA (21%) sobre determinats productes establerts en el plec de
prescripcions tècniques particulars, que fa un total màxim de 470.249,00 euros.
ll. Amb data 21/01/2022 la directora del Servei de Contractació i Compres de
l’Ajuntament de Granollers va requerir electrònicament la documentació prèvia a
l'adjudicació a l'empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA
SME que la va acceptar el mateix dia 21/01/2022
III. En data 2 de febrer de 2022 l'empresa ha dipositat la fiança definitiva corresponent
per import de 44.880,00 € (CV 12022000007412) i ha presentat la resta de
documentació requerida, conforme l’establert en el Plec de clàusules administratives
particulars, i la directora del Servei de Contractació i Compres ha acceptat la
documentació presentada.

IV Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2022 es va
adjudicar el contracte de serveis per a la prestació de serveis postals de l’Ajuntament de
Granollers i entitats adscritesa l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS, SA.SME amb CIF A83052407 per un import màxim de 470.249,20 € (IVA
inclòs), amb el desglossament següent:
388.635,70 € pressupost net i 81.613,50 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al
tipus del 21 % sobre determinats productes, i segons preus unitaris ofertats i detallats a
l’ANNEX I d’aquest contracte i resta de condicions ofertades, amb una durada d’1 any amb
possibilitat de 2 anys més de pròrroga amb inici d’execució el dia 1/3/2022, o des de la
formalització si aquesta és posterior, segons la despesa màxima detallada a continuació:
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V
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents convenen celebrar aquest
contracte, de conformitat amb les següents.

CLÀUSULES

Primera - Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte la contractació, conforme a les característiques que
figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, del servei que es descriu a
continuació:
Prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de Granollers i les entitats
adscrites, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que el regula,
desglossat en dos Prestacions a continuació indicats:
Prestació 1: Comunicacions administratives (cartes ordinàries, certificades i
altres) segons clàusula III del plec de prescripcions tècniques particulars.
Prestació 2: Notificacions administratives (matèria tributària, multes, sancions i
resolucions) segons clàusula III del plec de prescripcions tècniques particulars.

Segona - Naturalesa del contracte
El contracte es subjecta a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a contracte
administratiu de serveis d’acord amb les previsions de l’article 17 LCSP.
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El contracte definit té la qualificació de contracte de serveis especials de l’Annex IV de la LCSP
i està subjecte a regulació harmonitzada en aplicació de l’article 22.1 apartat c, article 135 i la
disposició addicional 36a de la LCSP.
L’ens que proposa la celebració d’aquest contracte és l’Ajuntament de Granollers, en
la seva condició d’Administració Pública Local, i en aquest cas concret actua a través
de la Junta de Govern Local, com òrgan de contractació amb competència suficient
per a fer-ho.
Aquest contracte té el caràcter d’administratiu de serveis i el seu règim jurídic es troba
constituït per aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars i pel Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars; així com, en allò que no hi estigui regulat per la LCSP en allò que tingui
caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa, per la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, per la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del
servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, el Reial Decret 1829/1999, de
3 de desembre que aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals, en
desplegament del que estableix la Llei 24/1988, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de
Liberalització dels serveis postals i l’article 20.Uno 1º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost del Valor Afegit, si escau.
Supletòriament, en allò que no estigui previst en el cos normatiu exposat, aquest
contracte es regeix per les normes del dret privat.

El senyor Manuel Santiago Fernandez Guerreiro, que actua en representació de
l'empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA.SME amb CIF
A83052407, i actuant la senyora Ana Belén Rodríguez Moar amb NIF 33296071Y com
a responsable subsidiària, es compromet a portar a terme aquest contracte d’acord
amb el plec de clàusules administratives i tècniques, que figuren a l’expedient,
documents contractuals que accepten incondicionalment i sense cap reserva.

Tercera – Despesa màxima estimada
El preu del contracte es fixa en un import de 470.249,20 € (IVA inclòs), amb el desglossament
següent:
388.635,70 € pressupost net i 81.613,50 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al
tipus del 21 % sobre determinats productes, i segons preus unitaris ofertats i detallats l’ANNEX
I d’aquest contracte.
Quarta - Confidencialitat de la informació i tractament de dades
Confidencialitat de la informació
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 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 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament
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2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
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: l’Ajuntament de
Granollers.
De conformitat amb l'article 133.1 de la LCSP l'òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial, segons l'annex I
que s'haurà complimentat i lliurat en el sobre de documentació administrativa.
En el cas de manca d'indicació (annex II) s'entendrà que la documentació
facilitada no té caràcter confidencial.
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 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
l’Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del
desenvolupament del contracte.
El contractista, un cop adjudicat el contracte i abans de l’execució del mateix, haurà de
formalitzar el contracte d’encàrrec de tractament de dades, que consta com annex IV d’aquest
plec.
En cas d’enviaments internacionals, resulta imprescindible comunicar les dades del remitent, del
destinatari i la descripció de la mercaderia a les autoritats duaneres i a l’operador postal de
destinació qui s’encarregarà de realitzar el lliurament. Tant les autoritat duaneres com
l’operador postal de destinació poden no aportar garanties adequades al tractament d’aquestes
dades i, així mateix, trobar-se situats en un país la normativa de protecció del qual de dades no
ha estat declarada com a adequada per la Comissió Europea. Aquest tipus de transferències
queden legitimades per ser necessàries per a prestar el servei sol·licitat, d’acord amb l’article
49.1 b) i c) del RGPD.
Cinquena - Garanties
Queda dispensada la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 106.1 de la LCSP .
D’acord amb la previsió de l’article 107.3 LCSP, l’empresa proposada com adjudicatària està
obligada a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost net, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons
preveu l’article 150 LCSP.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
108.1 de la LCSP.
Garantia complementària: En cas d'adjudicació a un empresari quina proposició s'hagués
presumit inicialment com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, l'òrgan competent
exigirà la constitució d'una garantia complementària del 5% de l'import d'adjudicació (per a
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cada lot incurs en baixa temerària), podent-se assolir una garantia total de un 10% de l'import
d'adjudicació, d'acord amb l'article 107.2 de la LCSP, donat el risc que s'assumeix per les
condicions del compliment del contracte.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l’article 110 de la LCSP.
Si la garantia es presenta mitjançant aval bancari, aquest haurà d’estar intervingut per Notari. Si
la garantia es diposita mitjançant fiança, serà acceptada la seva presentació bé mitjançant
pagament amb xec bancari o conformat nominatiu a favor de l’Ajuntament de Granollers,
mitjançant pagament amb targeta de dèbit o crèdit, o bé mitjançant transferència al compte
bancari ES06 0081 5197 5400 0101 2504 , amb indicació del número d’expedient, o concepte.
La devolució i cancel·lació de les garanties es farà de conformitat amb allò que prescriuen els
articles 111 de la LCSP, i de l'article 65 del Reglament General de la Llei de Contractes.
Sisena - Formalització del contracte, cessió i subcontractació
Formalització.
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.
El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa
de la notificació de l'adjudicació als licitadors. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha
interposat recurs especial previst a l’article 44 LCSP que impliqui la suspensió del procediment,
o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, es requerirà a l’empresa adjudicatària perquè en
un termini no superior a 5 dies a partir de la data següent a la de recepció del requeriment es
procedeixi a la formalització.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de l’adjudicació del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta i
l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’empresa que ha retirat
l’oferta la indemnització que correspongui.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.
El contractista, en el mateix acte de formalització, haurà de signar el contracte
d’encàrrec de tractament de dades, que consta com annex IV d’aquest plec que
s’annexarà a l’efecte.
D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització i el propi document contractual es publicaran
en el perfil de contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del
contracte i en el DOUE s’anunciarà la formalització en un termini no superior a 10 dies.
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Subcontractació
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb
el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. S'exceptuen de
la subcontractació els serveis d’atenció directa al contractant o al destinatari del contractant, ja
sigui de manera presencial o bé bé mitjançant sistemes electrònics1, ja que concorren raons de
major control, seguretat i seguiment exhaustiu i periòdic de la prestació del servei en quan a la
seva qualitat per exigir que el servei es presti directament per l’adjudicatari.
En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit quan s'iniciï l'execució del contracte, al
responsable del mateix, la intenció de celebrar els subcontractes permesos, assenyalant la
identitat, dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, justificant
suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la, així com acreditant que dit subcontractista no es
troba culpable en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71 de la LCSP.
Igualment, el contractista principal haurà de notificar al responsable del contracte qualsevol
modificació que es produeixi en aquesta informació al llarg de l'execució del contracte
principal, així com tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. El contractista
haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb la
legislació laboral. Tot això de conformitat amb l'assenyalat en el citat article 215 de la LCSP.
Els subcontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal, que assumirà la
total responsabilitat de l'execució del contracte davant l'Ajuntament, sense que el coneixement
per part de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva
del contractista principal.
La infracció de les condicions establertes anteriorment per procedir a la subcontractació, així
com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants
de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot
cas, a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.
Cessió del contracte
Els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de
l'adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la competència en el
mercat i es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 214 LCSP.
Setena - Modificacions i resolució del contracte
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan
de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas
l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte,
tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del
responsable del contracte.
- Per increment o decrement dels serveis contractats.
No es podrà modificar el contracte per tal d’afegir prestacions complementàries a les
inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte o incorporar una prestació susceptible
d’utilització o aprofitament independent.
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Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar
l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
En cas de modificació s’aplicaran els preus unitaris ofertats pel licitador a la seva oferta,
detallats a l’ANNEX I d’aquest contracte.
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la
vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà
modificar el contracte en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP. La modificació es
tramitarà abans que s’esgoti el pressupost màxim aprova inicialment.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP
en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document
administratiu.
S’avoca la competència a l’alcalde, d’acord amb l’art. 10 de la Llei 40/2015 d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les següents actuacions:




L’acció de reajustar la distribució pressupostària del contracte entre les
diferents anualitats i aplicacions, quan les exigències de l’execució
pressupostària ho aconsellin.
Les possibles modificacions del contracte, d’acord amb la clàusula X del
present plec, per increment o decrement dels serveis contractats.

Resolució
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 313
LCSP.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució: a)
La demora en l’inici de les prestacions, abandonament o renúncia del contracte.
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals
c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el
de prescripcions tècniques.
e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les condicions
especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre
dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi
donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
f) La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos fiscals.
g) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement
amb ocasió del contracte.
h) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
14157770714075074640 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Àrea de Serveis Generals
Contractació i Compres
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers 938426628

g) No utilitzar les dades de caràcter personal segons les instruccions que li indiqui l’òrgan de
contractació i no utilitzar-les exclusivament per al desenvolupament i execució del contracte;
cedir-les o comunicar-les a tercers i no guardar secret professional sobre les mateixes.
El contracte podrà resoldre’s per qualsevol incompliment molt greu del contractista,
degudament acreditat en el corresponent expedient administratiu instruït a l’efecte.
Vuitena - Execució, obligacions del contractista, durada i rebuda
El contracte s’executarà amb subjecció a allò que s’estableix en les seves clàusules i en els Plecs
que el defineixen, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al
contractista l’Administració.
En cas de produir-se una suspensió del contracte, s’estarà a allò que preveuen l’article 208 de la
LCSP i demés normes de desenvolupament.
L’execució del contracte es realitzarà pel contractista amb les responsabilitats que estableix
l’article 311 de la LCSP.
Obligacions
1. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
- L'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració laboral, en particular:
a) amb les condicions laborals reconegudes en els convenis col·lectius, pactes o acords
d'empresa o contractes laborals que siguin d'aplicació.
b) Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrits a l'execució del contracte
i descrita en el plec de prescripcions tècniques, bé com a conseqüència de la subrogació de
treballadors en qualsevol de les seves modalitats, bé per la definició de les condicions exigides
per l'òrgan gestor per la prestació del servei, sense que procedeixi suspensió o extinció dels
contractes de treball de la plantilla llevat les suspensions o extincions conseqüència de la
voluntat de la persona treballadora i d'acomiadaments disciplinaris.
c) Durant tot el període d'execució del contracte, a no minorar unilateralment les condicions de
treball que, en matèria de jornada i salari, i en els termes analitzats, així com a qualsevol millora
sobre la legislació laboral bàsica aplicable que correspongui en cada moment a les persones
treballadores adscrites al contracte en funció del conveni col·lectiu que resulti d'aplicació al
presentar-se l'oferta, llevat acord explícit entre empresa i la representació dels treballadors.
d) Tenir a disposició documentació complerta i verificable sobre els treballadors i treballadores
empleats, a presentar-la a l'òrgan de contractació d'acord amb el que s'estableix en aquest plec o
quan aquest ho requereixi i a advertir a les persones treballadores sobre la possibilitat d'una
inspecció per part de dit òrgan.
Aquestes condicions especials d'execució del contracte es consideren
obligacions contractuals essencials.
Altres condicions d'execució, com a obligació essencial del contracte:
- Que el licitador, les empreses filials, els contractistes, subcontractistes no realitzen operacions
financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees
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o avalades per aquests o en el seu defecte per l'Estat Espanyol, i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal
o contra la hisenda pública. Es presentarà declaració de responsable.
En el supòsit que aquestes empreses tinguin relació amb els paradisos fiscals sense incórrer en
les actuacions il·legals descrites a l'apartat anterior, s’haurà de presentar declaració de
responsable, els moviments financers i tota la informació relativa a aquesta situació.
- Comunicació inclusiva. L’empresa contractista ha de garantir que en les activitats derivades de
l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que atemptin contra la
igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o
que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels
animals i que l'ús de les comunicacions no incorrin en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies
personals o socials.
2. Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots
els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
3. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en la LCSP, el contractista està obligat a:
aF
 acilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
D
 esignar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del
contracte.
C
 omplir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en
el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat i de protecció del medi ambient. A
més, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter
d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació
laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un
i d'altres.
L
 ’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista no implicarà responsabilitat
de cap tipus per a l'Administració. Així mateix el personal de l'empresa contractada no tindrà
cap vinculació laboral amb l'Administració, d'acord amb la Disposició Addicional primera del
Real Decreto 2/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el
foment de la competitivitat.
 Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients
a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
G
 uardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió
del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat
exigides a l’article 133.2 LCSP.
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L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets
digitals. També s’haurà de complir el que regula el Reglament General de Protecció de Dades.
El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a
les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les
prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars,
l’empresa adjudicatària també haurà de:
Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa adjudicatària/ària manifesta
que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i
organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte compliment de la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són d'aplicació als
fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en
el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.
Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a l’efecte li
trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió,
difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec.
Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu
termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest
plec.
Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter personal, i
també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del tractament.
També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podà ser
reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.
g) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers, d’acord amb allò que preveu
l’article 196 de la LCSP.
h) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que
ha detallat en la seva oferta, de conformitat amb allò que prescriu l’article 76 de la LCSP. Ha
d’assignar també els facultatius el nom dels quals figura en la seva oferta, amb la dedicació que
en ella es defineix.
i) Executar el contracte al seu propi risc i ventura, tal i com assenyala l’article 197 de la LCSP.
j) El contractista haurà de justificar l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil
general amb un import límit d'indemnització de 1.000.000,00 euros per sinistre i any; per danys
materials, lesions personals i les conseqüències ocasionades a l'Ajuntament de Granollers i a
tercers, per fets esdevinguts en relació amb l'activitat objecte de la licitació. Aquesta pòlissa
inclourà les cobertures de R.C Explotació, R.C. subsidiària, R.C. creuada amb el mateix límit abans
detallat (sempre i quan es subcontracti el servei), R.C de protecció de dades amb un sublimit de
300.000€. També haurà d’incloure la Responsabilitat Civil patronal amb un sublímit de 300.000 € .
Caldrà aportar còpia de la pòlissa i del rebut, amb caràcter previ a l'adjudicació; o bé, certificat
de la companya d'assegurances amb qui té subscrita la pòlissa o de la corredoria que actua de
mediadora que expressi la vigència d'aquella, el risc i el capital assegurat o import de les
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indemnitzacions amb què ha de respondre la pòlissa durant la vigència del contracte. En cas
d'Unió Temporal d'Empresa, el contractista haurà de contractar l'assegurança requerida a nom
de la UTE.
k) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la
part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del contractista del
subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins dels 15 dies naturals
següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una penalitat
econòmica de fins al 50% de l’import del subcontracte.
l) Prestar el servei amb precisió i seguretat ininterrompudament, en la forma prevista en el plec i
oferta de l’adjudicatari, i amb submissió a les instruccions que li dicti l’òrgan de contractació,
d’acord amb les seves facultats i a les que puguin resultar de la legislació estatal o autonòmica.
m) L’adjudicatari serà responsable de a qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i la
documentació presentada, així com de les conseqüències que es puguin deduir pel òrgan de
contractació o a tercers derivades de les omissions, errades, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte, de manera que estarà obligat a refer el treball incorrecte
en el termini que marqui l’òrgan de contractació, de manera que si ho incompleix ho podrà fer
l’òrgan de contractació pels seus mitjans o per tercers al seu càrrec; aquests costos es podran
deduir de les facturacions pendents del contracte.
n) Totes les derivades de la seva proposició i les disposicions connexes relacionades amb els
serveis objecte de contractació.
o) En cas de vaga o tancament patronal, donar estricte compliment a la resolució d’imposició de
cobertura i prestació dels serveis mínims necessaris, dictada per l’administració competent.
p) El personal adscrit a la prestació del servei haurà d’observar els nivells mínims de
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. L’adjudicatari serà
responsable d’oferir una imatge acurada de tot el personal contractat quant al vestuari.
q) L’empresa adjudicatària, conforme disposa l’article 202 de la LCSP, haurà de promoure
l’ocupació de persones amb especials dificultats d’inserció al mercat laboral i eliminar les
desigualtats entre l’home i la dona a l’esmentat mercat, afavorint l’aplicació de mesures que
fomentin la igualtat entre l’home i la dona.
r) L’adjudicatari haurà d’obtenir, al seu càrrec, totes les autoritzacions i llicències, tant oficials
com a particulars, que es requereixin per a l’execució d’aquest contracte.

Novena - Durada del contracte
La durada del contracte serà de 12 mesos comptadors a partir del dia 1 de març de 2022 o des de
la formalització del contracte, si aquesta és posterior, amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos
més.
En tot cas, la data de començament dels treballs serà posterior a la de la signatura del document
de formalització del contracte.
Quan al venciment del contracte no s’hagués formalitzat un nou contracte que garanteixi la
continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d'incidències
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imprevisibles produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a
no interrumpir la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució
del nou contracte i en qualsevol cas per un període màxim de 9 mesos, sense modificar la resta
de condicions del contracte, sempre i quan l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat
amb una antelació mínima de 3 mesos respecte a la data de finalització del contracte originari.
Desena - Responsable del contracte
Es designen com a responsables del contracte amb les funcions previstes a l’article 62.1 de la
LCSP, a les següents persones:
Per a l’Ajuntament de Granollers: la senyora Elena Fuentes López, tècnica d’assessorament
jurídic, la senyora Josepa Martí Teruel, recaptadora municipal, i el senyor Antoni Justicia
Santoyo, tècnic mitjà en Recaptació.
Per al Patronat Municipal del Museu: al senyor Antoni Arrizabalaga, coordinador del Museu
La Tela, i a la senyora Glòria Fusté, coordinadora del Museu Central.
Per a Roca Umbert Fabrica de les Arts,SL: al senyor Daniel Guixé Font, tècnic de RUFA
Per al Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero: la senyora Carme Gràcia Minguell,
administradora del CEE .
Per a Valles Oriental Televisió, SLU: al senyor Albert Jordana Casajuana, director de la
VOTV
Per a Granollers Escena, SL: al senyor Carles Ribell Toledano, Director-Gerent de Granollers
Escena, SL
Per a Granollers Promocions, SA: a la senyora Anna Antoja real, tecnicaadministrativa de
Granollers Promocions,SA.

Per a Granollers Mercat, EPE: al senyor Jordi Táboas Suárez, director de Granollers Mercat
EPE
Als responsables del contracte els correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament, dins l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin.
Entre d’altres funcions els correspon:
a) Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident en l'execució de l'objecte del contracte en els termes que millor convingui als interessos
públics.
b) Resoldre les incidències sorgides en l'execució del contracte, seguint el procediment establert
en l'art. 97 del 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 endavant RGCAP).
d) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de la
garantia definitiva.
e) Proposar, si escau, la pròrroga del contracte.
f) Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals.
g) Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties.
h) Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat.
i) Informar sobre el compliment de termini de garantia.
j) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
l'execució del contracte.
k) Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l'adjudicatari, a qualsevol
moment, la informació que precisi acosta l'estat d'execució de l'objecte del contracte, de les
obligacions de l'adjudicatari, i del compliment dels terminis i actuacions.
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l) Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon
ordre en l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell dependents, incorri en
actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, havent d'adonar a
l'òrgan de contractació.
m) Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació.
n) Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del
contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels Plecs i altres documents
contractuals.
o) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de contractació.
p) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració del servei
que hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi,
comprovacions, estudis, enquestes, assajos, proves, o explicacions sobre la metodologia o
elements que se segueixen o s'empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes
disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del convingut.
q) Emetre informe en expedients de cessió del contracte.
r) Adonar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable del
Contracte.
s) Informar al contractista dels números de documents comptables que han de figurar en les
factures.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, intervenir en aquest procés de contractació
com a licitador, ni per compte propi ni aliè.
Onzena - Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realització.
2. La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part
de l’Administració.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o
per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP.
Dotzena - Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en
la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i
laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes:
a) Faltes molt greus:
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La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
La paralització o no prestació de la totalitat o part dels serveis en el termes i condicions
assenyalades en el contracte.
La manca d'inici en el termini estipulat dels serveis contractats en la totalitat o en part de les
entitats adscrites i que constitueixen l'objecte del present contracte.
La cessió, traspàs, arrendament o subcontractació del contracte, contravenint les previsions
d'aquests plecs o de la llei.
La desobediència molt greu o reiterada a les ordres donades al contractista pel que fa a
l'ordenació o forma de prestació del servei, o als requeriments de subministrament de dades
previstes en aquest plec que demani l'Ajuntament per a un millor control del desenvolupament
efectiu del servei en tots els seus aspectes.
L'incompliment de les obligacions laborals o de seguretat social o de seguretat i higiene en el
treball vers al personal adscrit.
No estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social o dels tributs que es
meritin amb ocasió o com a conseqüència de la prestació del servei.
El falsejament de la documentació del servei demanada per l'Ajuntament.
Desobediència a les ordres de l'Ajuntament que tinguin caràcter urgent pel bon ordre i
funcionament del servei.
Prestació del servei per part de personal aliè al contractista.
Tractes incorrectes amb els usuaris del servei, que haguin causat danys personals.
L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte del 6% fins al 10% de
l'import d'adjudicació.
La comissió de dos o més faltes greus en el període d'un any i, en general,qualsevol
incompliment molt greu de les obligacions essencials del contractista.
Retard en més de dos setmanes en les entregues, lliuraments tant de la prestació número 1
com de la prestació número 2 segons clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques.
b) Faltes greus
 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu.
L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions o de les
instruccions del responsable del contracte.
L'incompliment no reiterat dels horaris de la prestació del servei.
L'obstrucció de la inspecció municipal
La falsedat en la informació proporcionada per l’adjudicatari en la pràctica de notificacions o
en la informació sobre les incidències, sens perjudici de les responsabilitats legals que siguin
exigibles a l’adjudicatari o als seus empleats.
Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o l’alterin greument la qualitat.
La desobediència greu a les ordres del òrgan de contractació en general
La comissió de dos o més faltes lleus en el període d'un any
L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte fins al 6% de l'import
d'adjudicació.
La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
Tractes incorrecte amb els usuaris del servei, que no impliquin danys personals, que en aquest
cas es qualificaran d’infraccions molt greus.
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Retard entre una i dos setmanes en les entregues, lliuraments tant de la prestació número 1
com de la prestació número 2 segons clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques.
c) Faltes lleus:
Són les infraccions imputables a l’adjudicatari que suposen deficiències en el desenvolupament
normal de la prestació del servei però que no n’afecten desfavorablement la qualitat, la quantitat
o el temps en la seva prestació, ni són degudes a actuacions doloses, ni posen en perill persones
o coses, ni redueixen la vida econòmica dels components de les instal·lacions, entre les quals se
citen:
La falta de respecte al públic, al responsable del contracte del servei o als agents de l’autoritat
per part de l’adjudicatari o els seus treballadors.
En general, tota infracció no recollida en els números següents, sempre que el perjudici
ocasionat al servei, a criteri de la corporació, es pugui conceptuar com a lleu.
Retards en la prestació dels serveis.
Tretzena - Sancions contractuals:
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 perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
d) Pels casos de retard en les entregues, lliuraments tant de la prestació número 1 com de la
prestació número 2 segons clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques: la sanció podrà ser
entre 10 i 30€ per cada reclamació tramitada.
L’import de les sancions es determinaran en funció de la reincidència, dels dies de retard o
paralització o de la major o menor gravetat i transcendència de les irregularitats i incompliments
detectats.
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.
Catorzena - Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s
document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
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.
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Quinzena - Rebuda
La rebuda es farà en el termes i amb les formalitats establerts als articles 210 de la LCSP.
L’òrgan de contractació determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment. Si la prestació no es troba es estat
de ser rebuda es farà constar així en l’acta corresponent i es donaran les instruccions precises al
contractista per a que esmeni els defectes observats o procedeixi a fer una nova prestació de
conformitat amb allò que s’ha pactat. A tal efecte, disposa de les prerrogatives que s’estableixen
a l’article 311 de la LCSP.
La Corporació es reserva el dret de realitzar les comprovacions que estimi convenients sobre la
qualitat de l’objecte del contracte a la seva rebuda.
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des de
la realització de l’objecte del contracte.
Setzena - Facturació i abonaments del contractista
1. L'adjudicatari haurà de realitzar una factura mensual a final de cada mes a nom de cada
entitat indicada en la clàusula I.1 d’aquest plec , d’acord amb la clàusula IX del plec de
prescripcions tècniques. En el cas de l’Ajuntament de Granollers caldrà realitzar una factura
mensual per a cada servei emissor.
En la factura s'haurà d'indicar obligatòriament el número, i nom d'aquest expedient. En la
factura s’ha de desglossar el producte o servei, indicar la quantitat i el preu unitari i el número
de document comptable que el responsable del contracte els facilitarà anualment.
D'acord amb la Llei 25/2013 de 27 de desembre , d'impuls de la factura electrònica i creació
dels registre comptable de factures en el sector públic, a partir de l'any 2016 totes les factures a
presentar a l'Ajuntament seran emeses en format electrònic. Es poden presentar a traves dels
canals a continuació indicats:
Servei eFact del Consorci AOC
FACE, dependent del Ministerio d'Economia y Hacienda.
d'acord amb allò que estableix l'article 34 de l'Ordenança Reguladora de l'Administració
Electrònica aprovada pel Ple de la Corporació .
En els casos de factures inferiors a 5.000 € emeses per persones físiques i altres entitats no
obligades per llei es podran continuar, com a excepció i si l'interessat ho desitja, presentar-se en
format paper.
Qualsevol factura emesa que no sigui amb aquest format serà rebutjada i no podrà generar inici
dels terminis de cobrament establerts.
2. L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis efectivament prestats i
formalment rebuts per l’Administració d’acord amb les condicions establertes en el contracte.
3. El pagament del preu podrà fer-se de manera total o parcial, mitjançant abonaments a
compte, o, en el cas de contractes de tractes successiu, mitjançant el pagament en cada un dels
venciments que s’hagi estipulat, de conformitat amb la regulació establerta a l’article 198 de la
LCSP.
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4. Els pagaments del preu es faran prèvia la presentació de factures al Registre de factures de
l'Ajuntament de Granollers ubicat al carrer Sant Josep, 7 2a. planta, expedides per l'adjudicatari
i conformades pel tècnic responsable del contracte, d'acord amb els terminis establerts en la Llei
15/2010, de 5 de julio, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, por la que
s'estableixen “medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”, sens
perjudici d'allò que estableix el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer.
La valoració dels treballs s’ajustarà a les previsions de l’article 199 del RGLC i al sistema de
determinació de preus establert en aquest Plec.

Dissetena - Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament,
tot d’acord amb les previsions de l’article 210 LCSP.
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data
de l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.
3. A partir de la data de recepció del contracte el contracte, començarà a córrer el termini de
garantia, que serà de 3 mesos , tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.
Un cop acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat cap de les
objeccions o la denúncia a què fa referència l’article 305 de la LCSP, el contractista quedarà
exempt de responsabilitat
Divuitena - Prerrogatives de l’administració i recursos legals dels licitadors
1. L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. També pot modificar-los per raons d’interès
públic i acordar la seva resolució, així com determinar-ne els efectes d’aquesta. Tot això, dintre
dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP i en el RGLC.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació, prèvia emissió de l’informe jurídic pertinent, en
l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució, seran
immediatament executius.
2. Les qüestions litigioses sorgides en relació a l'adjudicació d'aquest contracte de serveis
subjecte a regulació harmonitzada, estan subjectes a recurs especial, d'acord amb l'article 44 de
la LCSP, i es podrà interposar recurs especial dins dels 15 dies hàbils següents a l'enviament de
la notificació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
També es pot interposar aquest recurs especial pel que fa els anuncis de licitació, els documents
contractuals, els plecs reguladors de la licitació i els actes de tràmit adoptats en aquest
procediment, sempre que decideixin directament o indirectament sobre l'adjudicació o
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims.
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
14157770714075074640 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Àrea de Serveis Generals
Contractació i Compres
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers 938426628

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
3. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del
procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Dinouena - Integritat i conflicte d'interessos
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran el seu comportament
d’acord els principis i valors generals d’actuació d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que
estableixen el principi d’integritat i defineixen els conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i
codi de comportament que hauran de seguir les empreses seran:
Les empreses licitadores i contractistes de l’Ajuntament de Granollers han de:
1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
2. respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir qualsevol
benefici.
5. no han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
contractació ni als càrrecs i personal de l’Ajuntament de Granollers ni als seus familiars,
incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
6. han de comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació,
qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article 71
LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i
mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren obligacions
contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si concorre dolo,
culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article
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192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i
eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l’article
71.2.c).

Dades personals
Les dades personals dels representants de les parts, així com dels seus treballadors i
resta de persones de contacte que puguin intervenir en la relació jurídica formalitzada
seran tractats, respectivament, per les entitats que s'identifiquen en l'encapçalament,
que actuaran, de manera independent, com a responsables del tractament d'aquests.
Aquestes dades seran tractats per a donar compliment als drets i obligacions
contingudes en aquest contracte, sense que es prenguin decisions automatitzades que
puguin afectar els interessats. En conseqüència, la base jurídica del tractament és
donar compliment a l'esmentada relació contractual, sent aquesta fi estrictament
necessari per a executar el present Acord.
Les dades es mantindran mentre estigui en vigor la relació contractual que aquí
s'estipula, sent tractats únicament per les parts i aquells tercers als quals aquelles
estiguin legal o contractualment obligats a comunicar-los (com és el cas de tercers
prestadors de serveis als quals s'hagi encomanat algun servei vinculat amb la gestió o
execució del contracte).
Els interessats de les parts podran exercir, en els termes establerts per la legislació
vigent, els drets d'accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es
limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, o sol·licitar la
portabilitat de les seves dades dirigint una comunicació per escrit a cadascuna de les
Parts, a través de les adreces especificades en l'encapçalament o a través de les
següents adreces de correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com o
[…….@............], segons correspongui.
Així mateix, podran posar-se en contacte amb els respectius delegats de protecció de
dades en l'adreça dpdgrupocorreos@correos.com o [………..@.........] segons
correspongui, o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades o una altra autoritat competent.
Les parts es comprometen expressament a informar els seus treballadors i resta de persones de
contacte dels termes de la present clàusula, mantenint indemne a la contrapart dels danys que
pugui comportar la falta de compliment d'aquesta obligació
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