PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MIXT, EN RÈGIM
D’ARRENDAMENT TEMPORAL, D’UN SISTEMA MODULAR DE GRADERIES PER LA
CANTADA D’HAVANERES DE PALAFRUGELL
CAPÍTOL I: OBJECTE, PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ

1. Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del contracte el subministrament, en règim d’arrendament temporal,
d’un sistema modular de graderies, entarimats, seients i d’altre petit material juntament
amb el servei de muntatge i desmuntatge d’aquest, per l’esdeveniment de la cantada
d’havaneres de Palafrugell.
El contracte inclou el lloguer del material, els transports de subministrament i recollida, la
maquinària de descàrrega i càrrega (grues, carretons elevadors,...), la manipulació del
material, el muntatge, que es realitzarà durant els dies previs a la celebració de la
cantada, i el desmuntatge, que es realitzarà durant els dies immediatament posteriors,
d’acord amb el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques.
L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que afectaria negativament a la seva
execució i dificultaria la coordinació del servei i el control d’execució del mateix,
condicions essencials del contracte.
Aquest contracte té la consideració de contracte mixt de subministrament, de conformitat
amb l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
2. Codificació de l’objecte del contracte
La classificació estadística d’aquest contracte és segons el CPV aprovat pel Reglament
(CE) núm. 213/2008 de la Comissió de les Comunitats Europees, de 28 de novembre de
2007 és: 45223800-4 Muntatge i instal·lació d’estructures prefabricades i 39110000
Seients.
3. Necessitats a satisfer mitjançant el contracte
Les necessitats a satisfer amb el contracte que regula el present plec són les que
consten a l’informe emès pel gerent de l’Institut de promoció econòmica de Palafrugell de
data 5 de febrer de 2018.
4. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, el reglament parcial de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò
que no resulti derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
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La contractació, es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant obert i l’adjudicació amb aplicació de més d’un
criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del
TRLCSP.
5. Òrgan de contractació
L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern de l’Institut de promoció
econòmica de Palafrugell.
L’òrgan amb competències per autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les
obligacions derivades del contracte és la junta de Govern de l’Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell.
6. Valor estimat del contracte, preu de licitació i preu d’adjudicació
a) El valor estimat del contracte és de 192.000€, que no inclou l’import de l’impost sobre
el valor afegit. L’import del l’IVA es xifra en 40.320€, corresponent a 21% sobre la base
imposable.
La quantitat indicada com a valor estimat de la licitació s’ha obtingut com a resultat de
multiplicar els imports anuals del pressupost de licitació, multiplicat per la durada del
contracte prevista, més les possibles pròrrogues.
b) El preu de licitació del contracte es fixa en la següent quantitat, que no inclou l’IVA:
48.000€. L’import de l’IVA corresponent al preu de licitació es fixa en 10.080€. (21%).
En qualsevol cas, el preu de licitació s’entendrà comprensiu de la totalitat del contracte i
porta implícites totes les despeses directes i indirectes que el contractista ha de realitzar
per la normal execució del contracte. El preu consignat és indiscutible, i no s’admet cap
prova d’insuficiència.
c) El preu del contracte s’establirà de conformitat amb l’oferta presentada pels licitadors,
sense IVA, i tindrà com a límit màxim l’import del preu de licitació abans esmentat.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El preu del contracte serà el que resulti de l’oferta que realitzi l’empresa adjudicatària, en
virtut de la qual l’adjudicatari s’obliga a prestar serveis, de forma successiva i pel preu
màxim assenyalat en la seva oferta. Per tant, l'import del contracte que ha de regir durant
la seva prestació serà el que resulti de l’adjudicació, i tindrà com a límit màxim l’import
del preu de licitació abans esmentat.
7. Revisió de preus
No escau la revisió de preus del contracte de conformitat amb l’article 4 de la Llei 2/2015,
de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
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8. Crèdit pressupostari
La despesa resultant de la contractació serà a càrrec de l’aplicació 32432022109,
despeses infraestructures cantada d’havaneres de Calella, del pressupost de l’exercici
2018. En els exercicis següents serà necessari consignar el crèdit pressupostari suficient
i adequat per fer front a la despesa.
9. Durada del contracte
S’estableix un termini total d’execució del contracte de dos (2) anys a executar dins el
període previst al plec de prescripcions tècniques.
El contracte es podrà prorrogar per períodes anuals, sempre que la duració total del
contracte no superi el límit de 4 anys. En cas de pròrroga, han de ser aprovades de
forma expressa abans de la finalització de la durada inicial per part de l’òrgan de
contractació i són obligatòries pel contractista. El règim retributiu de la pròrroga serà el
mateix que el del període inicial del contracte.
10. Tramitació del procediment
Aquest expedient es tramita pel procediment ordinari, amb els terminis que s’estableixen
en cada tràmit respectant els mínims previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic.
11. Procediment d’adjudicació del contracte
L’adjudicació d’aquest contracte es farà pel procediment obert de manera que podran
presentar oferta tots aquells empresaris que reuneixin les condicions de capacitat i
solvència establerts en aquest plec.
El contracte s’adjudicarà a la oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat amb
els criteris objectius que s’estableixen en aquest plec.
12. Garanties i formes de constitució
Definitiva a constituir per l’adjudicatari: 5% del preu d’adjudicació del contracte, exclòs
l’Impost sobre el valor afegit.
Les garanties podran aportar-se en qualsevol de les formes previstes en l’article 96
TRLCSP, amb els requisits establerts en els articles 55 i següents del RGLCAP o
mitjançant la garantia global amb els requisits establerts en l’article 98 TRLCSP.
13. Contractista. Capacitat i solvència
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del
TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides en l’article
60 del TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 73 del TRLCSP; que acreditin la solvència que es requereixi en els termes
establerts en aquest plec; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que,

3 de 26
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
C. Major, 1 – Can Rosés
17200 Palafrugell – Girona
Tel. 972 61 18 20
www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat
www.visitpalafrugell.cat – E-mail: turisme@palafrugell.cat

si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte
del contracte.
S'entendran solvents els empresaris que reuneixin els següents requisits:
a. Declaració relativa al volum d’operacions realitzades en els dos exercicis anteriors a la
licitació, acreditada per mitjà de l'aportació del resum de la declaració de l'IVA presentada
a Hisenda (model 390). D'aquest document ha de deduir-se un volum d’operacions de
l'empresa no inferior en cada un d'aquests exercicis al preu de licitació del contracte de
què es tracti (IVA exclòs).
b. Relació de tres (3) contractes de característiques semblants a què és objecte de la
licitació, executats pel licitador en els cinc últims exercicis. S’entendran contractes de
característiques semblants els contractes classificats amb el mateix CPV.
c. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, que cobreixi els danys o
perjudicis a terceres persones com a conseqüència de l’activitat professional objecte de
la licitació. La pòlissa ha d’assegurar d’un mínim per sinistre/any de 1.000.000 €.
Per a acreditar la solvència necessària per a celebrar un contracte determinat,
l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de
la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que, per a
l'execució del contracte, disposa efectivament d'aquests mitjans.
14. Termini de presentació de proposicions
Les proposicions es podran presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Palafrugell
en horari de 8.30 a 13.30 els dilluns, dimecres i divendres, i de 8.30 a 18.00 els dimarts i
dijous i fins la fi del termini de quinze (15) dies naturals des de la publicació de l’últim
anunci de licitació. En el supòsit que l’últim dia de presentació de proposicions resulti ser
dissabte, el termini s’entendrà prorrogat fins el dia hàbil immediatament posterior.
També es podran presentar per correu, dins del termini indicat en un sobre dirigit a
l’òrgan de contractació, a l’adreça que s’indica al plec de clàusules administratives
particulars o a l’anunci de licitació, Ajuntament de Palafrugell c/ Cervantes, 16, 17200
Palafrugell. En aquest cas els tres sobres de l’oferta s’hauran d’incloure dins d’un quart i
el licitadors hauran de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus,
anunciant la tramesa de l’oferta enviant un correu electrònic a l’adreça
contractacio@palafrugell.cat el mateix dia de la remissió d’aquesta.
Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si es rebuda
amb posterioritat a la data i hora de finalització del termini assenyalat.
Malgrat tot, transcorreguts 10 dies següents a la data repetida sense haver-se rebut la
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. Una vegada presentada una
proposició, no podrà ser retirada.
Ampliació dels terminis anteriors: en el cas d’aparició d’altres circumstàncies que afectin
el règim contractual vigent, el termini de presentació de proposicions es podrà ampliar als
efectes que tots els interessats afectats tinguin coneixement de la informació necessària
per formular les ofertes. Aquest acord es publicarà al perfil del contractant.
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En el cas que es produeixi una modificació del règim contractual els empresaris que
hagin presentat proposicions amb anterioritat a l’acord d’ampliació podran retirar-la als
efectes d’estudiar-ne la seva viabilitat.
15. Forma en què han de presentar-se les ofertes
Les proposicions es presentaran en sobres tancats. En cadascun d’ells es farà constar a la
part externa les següents dades:
- SOBRE NÚM. (segons correspongui)
- Títol del contracte:
- Nom del licitador:
- NIF
- Domicili, telèfon i correu electrònic.
La presentació de propostes pressuposa per part del licitador
condicions de les clàusules d’aquest Plec i de la totalitat de la
conforme la present licitació, sense cap excepció o reserva, així
responsable que reuneix tots i cada una de les condicions exigides
l’administració.

l’acceptació sense
documentació que
com la declaració
per contractar amb

IMPORTANT: CAL PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ EN FORMAT PDF, AMB
EL TEXT INCRUSTAT, EN UN SUPORT INFORMÀTIC (CD O PENDRIVE)
JUNTAMENT AMB UNA DECLARACIÓ JURADA QUE LES DADES COINCIDEIXEN
AMB LES PRESENTADES A LA PLICA EN PAPER. AQUEST CD I PENDRIVE I LA
DECLARACIÓ JURADA S’HAN D’INTRODUIR DINS EN SOBRE TANCANT QUE
CORRESPONGUI.
15.1 Presentació del sobre número 1: Documentació administrativa.
En el seu interior, tancat, contindrà la següent documentació:
Als efectes de l’article 146.4 del TRLCSP, s’entendrà complerta l’obligació d’acreditar la
personalitat jurídica de l’empresari, la seva representació, així com la solvència amb la
inclusió al sobre número 1, del model de declaració responsable que s’adjunta com a
Annex I d’aquest plec i en cas d’integració de solvència de l’Annex II.
Aquestes declaracions hauran de justificar-se abans de l’adjudicació i únicament per part
de l’empresari que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, a través de la
presentació de la documentació següent, previ requeriment formulat per l’òrgan de
contractació:
1) Documents acreditatius de la personalitat jurídica: Els empresaris individuals, còpia
autèntica del DNI; els empresaris persones jurídiques, l'escriptura o els documents en
què consti la constitució de l'entitat i els estatuts per que es regeixi, degudament inscrits
en el Registre Mercantil o en el que correspongui.
La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats
membres de la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent
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d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o per mitjà de la presentació
d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament,
d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar 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.
2) Documents acreditatius de la representació: Quan la proposició no aparegui firmada
pels licitadors haurà d'incloure's el poder atorgat a favor de qui o els que subscriguin la
proposició junt amb una còpia autèntica del Document Nacional d'Identitat del o els
apoderats.
3) Document de compromís de constituir una Unió Temporal d'Empreses: En els casos
en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal aportaran a més un
document, que podrà ser privat, en el que, per al cas de resultar adjudicataris, es
comprometen a constituir-la. Aquest document haurà d'anar firmat pel representant de
cada una de les empreses i en ell s'expressarà la persona a qui designen representant
de la UTE davant de l'Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la
participació que a cada un d'ells correspongui en la UTE.
4) Document acreditatiu de no estar incurs en prohibició de contractar que inclourà la
manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la
justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se, abans de l'adjudicació
definitiva, per l'empresari al favor de la qual es vagi a efectuar aquesta.
5) Documents acreditatius de la la solvència: La solvència econòmica i financera i la
solvència tècnica i professional de l'empresari haurà d'acreditar-se a través d’aportació
de la documentació que exigeix la corresponent clàusula d'aquest plec.
Tota la documentació a presentar pels licitadors haurà de ser original o fotocòpia
compulsada o autentificada conforme la legislació vigent. De no complir-se la correcta
justificació de la personalitat jurídica i representació en aquest moment, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a requerir la mateixa documentació al
següent licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
No obstant, en qualsevol moment de licitació l’òrgan de contractació o la mesa podrà
requerir a qualsevol licitador que presenti la mateixa si ho considera oportú. En aquest
cas, es podrà excloure del procediment aquells licitadors que no acreditin la capacitat o
solvència exigida.
Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE)
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan
obligades a incorporar en el sobre 1 la documentació relativa a la informació sol·licitada
en aquest plec conforme a l’apartat anterior que no figuri inscrita en el RELI o en el
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ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada, juntamente amb una declaración de
que les dades no han estat modificades i són vigents.
15.2. Presentació del sobre número 2. Memòria tècnica. Documentació subjecte a
criteris de judici de valor.
En el seu interior, tancat, contindrà la MEMÒRIA TÈCNICA I PROPOSTA DE MILLORES,
que haurà detallar els mitjans materials proposats i les seves característiques tècniques,
seguint el desenvolupament dels següent punts :
1. Pla d’instal·lació i desmuntatge. El licitador redactarà els processos i fluxos previstos
pel bon acompliment dels ajustats terminis fixats en el Plec (4 dies per muntatge i 3 per
desmuntatge). La redacció d’aquest pla es pot ampliar als diferents apartats amb els
corresponents plans de contingència. El pla d’instal·lació i muntatge contindrà els
següents apartats:
a Organització del servei.
b) Personal adscrit
c) Mitjans tècnics utilitzats
d) Certificat d’estabilitat i rigidesa de tot el muntatge.
e) Operacions de neteja que es realitzaran un cop finalitzada la instal·lació de les
graderies amb els seients.
La memòria tècnica de pla d’instal·lació i desmuntatge tindrà un màxim de 2 fulles DIN A4
a doble cara (4 pàgines), editades en lletra arial 11 i espaiat interlineat senzill. Les
fotografies, catàlegs, certificats i d’altre possible material relacionat no computen com a
pàgines, podent-se incorporar com un annex.
2. Pla de retolació del recinte amb les indicacions particulars per a les diferents zones.
La memòria tècnica de pla de retolació del recinte tindrà un màxim de 1 fulla DIN A4 a
doble cara (2 pàgines), editades en lletra arial 11 i espaiat interlineat senzill. Les
fotografies, catàlegs, certificats i d’altre possible material relacionat no computen com a
pàgines, podent-se incorporar com un annex.
3. Proposta de millora per la ubicació de les plataformes que es troben a la zona de la
platja, i l’espai destinat a control de so i llum, amb els següents condicionants:
- Més capacitat per a les embarcacions que estan varades a la sorra, i més properes a
l’escenari.
- Amb la mínima pèrdua possible de localitats.
- Es mantindran les zones de pas adients pels espectadors, tan per l’accés com per la
sortida i/o evacuació.
- Sense pèrdua de visió cap a l’escenari per a d’altres espectadors.
- Sense pèrdua de visió cap a l’escenari als clients dels restaurants pròxims (La Blava,
Gelpí, Didal i les Voltes)
- Es respectarà l’alçada màxima de les graderies, i la visió actual a l’escenari des del
carrer de les voltes
-Es respectarà l’espai destinat als tècnics de l’esdeveniment.
-Espai destinat a control de so i llum, el més centrat possible respecte l’escenari.
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La memòria tècnica de la proposta de millora per la ubicació de les plataformes tindrà un
màxim de 2 fulla DIN A4 a doble cara (4 pàgines), editades en lletra arial 11 i espaiat
interlineat senzill. Les fotografies, catàlegs, certificats i d’altre possible material relacionat
no computen com a pàgines, podent-se incorporar com un annex.
15.3. Presentació del sobre número 3. Oferta econòmica. Documentació relativa a
criteris automàtics.
En el seu interior, tancat, contindrà la següent documentació: OFERTA ECONÒMICA I
ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS.
L’oferta econòmica expressarà el preu d'execució del contracte havent de figurar com
partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit. L'oferta econòmica i els
altres criteris automàtics es presentarà conforme de l’Annex III d’aquest plec.
16. Criteris per a l'adjudicació del contracte i procediment d’adjudicació
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels diferents punts
assignats en els diferents apartats dels criteris de valoració que a continuació s’indiquen,
sobre una puntuació màxima de 100 punts, repartits de la següent forma:
1. Criteris que depenen d'un judici de valor: Memòria tècnica i proposta de millores, fins a
un màxim de 45 punts.
1. Pla d’instal·lació i desmuntatge. Fins a un màxim de 25 punts.
a) Organització del servei. Es valorarà la simplicitat i eficiència. Fins a un màxim de 5
punts.
b) Personal adscrit. Es valorarà el decòrum, la major qualificació i experiència, i nombre
òptim. Fins a un màxim de 5 punts.
c) Mitjans tècnics utilitzats. Es valoraran els mitjans tècnics auxiliars més eficients, amb
una petjada de carboni el més reduïda possible, i que ocasionin les menors molèsties als
veïns. Fins a un màxim de 5 punts.
d) Certificat d’estabilitat i rigidesa de tot el muntatge. (es valorarà el procés de muntatge
del conjunt, incloent les baranes de seguretat, solidesa de les graderies, fixació dels
seients, i la forma d’obtenció del certificat. Fins a un màxim de 9 punts.
e) Operacions de neteja que es realitzaran un cop finalitzada la instal·lació de les
graderies amb els seients. Es valorarà la forma de realització, freqüència espaiada en el
temps i proximitat a l’esdeveniment. Fins a un màxim d’1 punt.
2. Pla de retolació del recinte amb les indicacions particulars per a les diferents zones. Es
valorarà la claredat de les indicacions per a guiar als espectadors cap als seients, format
de numeració de seients, el sistema de retro - reflexió o il·luminació d’esglaons, i els
circuits d’evacuació. Fins a un màxim de 5 punts.
3. Proposta de millora per la ubicació de les plataformes que es troben a la zona de la
platja, i l’espai destinat a control de so i llum. Fins a un màxim de 15 punts.
La puntuació mínima exigida per superar els criteris que depenen d’un judici de valor
serà de 25 punts.
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2. Criteris automàtics: Oferta econòmica. Fins a un màxim de 55 punts.
S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que hagi presentat la millor oferta econòmica
en base a les següents subcriteris de puntuació:
1. Preu del contracte. Fins a un màxim de 25 punts.
Per atorgar la corresponent puntuació s’aplicarà la formula següent:
(preu de l’oferta més econòmica / preu de l’oferta que es valora ) x P
Essent P= Puntuació màxima

2. Per subministrar i instal·lar 6 pals d’alumini de 3 metres d’alçada als laterals de
l’amfiteatre, per il·luminació. Cada pal haurà de suportar el pes d’un focus. La instal·lació
es realitzarà seguint les prescripcions del responsable del contracte. 15 punts
3. Per subministrar i instal·lat baranes d’alumini que assegurin la bona visibilitat de tot el
públic atès els desnivells existents. El licitador entregarà la fitxa tècnica de la barana que
asseguri la visibilitat dels espectadors asseguts i els requeriments de seguretat. 15 punts

Si diverses empreses licitadores queden igualades pel que fa a la proposició més
avantatjosa i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2%, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de persones
treballadores fixes amb discapacitat.
17.- Procediment de d'adjudicació
17.1. Qualificació de la documentació
Conclòs el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació, procedirà a
la qualificació de la documentació general continguda en els sobres número "1"
presentats pels licitadors, i si observés defectes materials en la documentació
presentada, ho notificarà verbalment ( deixant constància en acta) per fax, telegrama o
correu electrònic al licitador corresponent, deixant constància d'aquesta notificació en
l'expedient, concedint un termini no superior a tres dies hàbils perquè els esmeni. Ara bé,
si la documentació d'un licitador conté defectes substancials o deficiències materials no
esmenables, no serà admès a la licitació.
Al marge de l'esmena a què es refereix el paràgraf anterior, a efectes de completar
l'acreditació de la solvència dels licitadors, pot demanar-los els aclariments que estimi
oportuns sobre els certificats i documents presentats, així com requerir per a la
presentació d'altres documents complementaris, requeriment que haurà de ser
complimentat en el termini màxim de tres dies naturals i sempre abans de la declaració
de l'admissió de les proposicions.
L’acta d’obertura del sobre número 1 no tindrà caràcter públic.
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17.2. Obertura dels sobre 2
Una vegada qualificada la documentació del sobre 1 i realitzades les esmenes i, si
escau, aportats els aclariments o documents complementaris requerits, o transcorregut el
termini que s'hagi conferit a aquest efecte, es portarà a terme l’acta d’obertura del sobre
número 2 dels licitadors admesos, que contenen la documentació de les proposicions
relatives als criteris d'adjudicació no avaluables automàticament. Aquest acte es farà en
el lloc, dia i hora assenyalats en l'anunci de licitació o en el perfil del contractant, i no
podrà superar el termini de 7 dies naturals a comptar des d'aquell en que es va obrir la
documentació del sobre 1.
El procediment a seguir en aquest acte es dividirà en les fases següents:
a.- En primer lloc, es donarà compte del nombre de proposicions rebudes i del nom dels
licitadors, comunicarà el resultat de la qualificació de la documentació general
presentada en el sobre 1, amb expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i de les
causes de la seva exclusió.
b.- A continuació, es procedirà a l’obertura del sobre 2 dels licitadors admesos, donant
lectura a la relació dels documents aportats respecte dels criteris d'adjudicació a què es
refereix l'esmentat sobre.
c.-La documentació podrà ser sotmesa a valoració per la mesa, que podrà sol·licitar els
informes tècnics que consideri oportuns.
L’acta d’obertura del sobre número 2 tindrà caràcter públic, les deliberacions de la mesa,
no.
17.3. Obertura del sobre 3
Es publicarà al perfil del contractant la data, hora i lloc en què es durà a terme l'obertura
del sobre 3. La convocatòria s'haurà de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils.
Constituïda la Mesa o l’òrgan de contractació en la data assenyalada, i iniciat l'acte, el
president donarà compte del resultat de l'avaluació relativa a les proposicions
contingudes en el sobre 2, convidant als assistents a formular les observacions que
estimin oportunes, que seran reflectides en l'acta.
Així mateix, quan els criteris d’adjudicació hagin previst una puntuació mínima a obtenir
en la fase de valoració de la documentació continguda al sobre número 2, en aquest acte
es donaran a conèixer els licitadors que no continuen en el procés selectiu i la causa o
causes de la seva eliminació.
A continuació, es procedirà a l'obertura del sobre 3 dels licitadors admesos i que han
superat la fase de valoració del sobre 2, donant lectura a l'oferta econòmica i la relació
dels documents aportats respecte la resta de criteris d'adjudicació avaluables
automàticament.
Acabada l'obertura de les proposicions, es convidarà als licitadors assistents a exposar
totes les observacions o reserves que considerin oportunes en relació amb l'acte
celebrat, informant, en cas de produir-se aquestes, de la possibilitat de presentar
reclamacions escrites davant el òrgan de contractació, en el termini màxim de dos dies
hàbils.
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A continuació, es donarà per acabat l'acte d'obertura de proposicions, del seu
desenvolupament es deixarà constància en l'acta de la reunió.
El desenvolupament d’aquest acte tindrà caràcter públic, les deliberacions de la mesa
posteriors, no.
17.4. Proposta d’adjudicació
La Mesa de contractació elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació
raonada que estimi adequada. Aquesta proposta no crea cap dret mentre l'òrgan de
contractació no dicti la resolució d'adjudicació. Es delega en l'alcalde la facultat de
requerir al licitador que hagi estat proposat com a adjudicatari per tal que aquest presenti
en el termini màxim de 10 dies la següent documentació:
-

Certificacions d'estar al corrent amb l'AEAT i la TGSS
Resguard d'haver constituït la garantia definitiva
Resguard de pagament del cost dels anuncis oficials
Acreditació de les dades declarades en el sobre 1

17.5. Mesa de contractació
President: L’Alcalde o Regidor en qui delegui.
Vocals: Un tècnic/a de l’àrea responsable del contracte, el secretari i l’interventor (o
funcionaris en qui deleguin).
Secretari: El de la Corporació o, en el seu cas, el funcionari que el substitueixi.
17.6. Formalització del contracte
D’acord amb l’article 156 del TRLCSP, els contractes s’han de formalitzar en document
administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de licitació, i l’esmentat
document constitueix títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant
això, el contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i són a
càrrec seu les despeses corresponents. En cap cas es poden incloure en el document en
què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de
l’adjudicació.
La formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats i
no es podrà iniciar l’execució del contracte sense la seva formalització prèvia. Quan per
causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins el termini indicat,
l’òrgan de contractació procedirà a deixar sense efecte l’adjudicació del contracte, i es
sol·licitarà a la mesa una nova proposta d’adjudicació. En aquest cas s’incautarà la
garantia definitiva.
18. Variants
Els licitadors no podran proposar variants al contracte.
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19. Ofertes anormalment baixes
No s’estableix cap criteri d’oferta anormalment baixa i es considerarà admissibles totes
les ofertes presentades.
CAPÍTOL II. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

20. Execució del contracte
Els béns es subministraran amb estricta subjecció al Plec de Prescripcions Tècniques
elaborat per l'Administració que ha de regir el present contracte i la memòria tècnica
presentada amb l’oferta
El termini d'execució i els terminis parcials que, si és el cas, s'estableixen referits a la
data de començament dels treballs. El termini d'execució serà l'establert en el plec de
prescripcions tècniques.
Sigui quin sigui el tipus de subministrament l'adjudicatari no tindrà dret a indemnització
per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu
lliurament a l'Administració, llevat que esta hagués incorregut en mora al rebre'ls.
21. Valoració i abonament dels treballs
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament del preu dels béns subministrats i els serveis
efectivament prestats i formalment rebuts per l'Administració d'acord amb les condicions
establertes en el contracte.
L’òrgan competent per aprovar la despesa és la junta de govern l’Institut de promoció
econòmica i de Palafrugell (IPEP).
El contractista tindrà l’obligació de presentar la factura electrònicament pel preu anual del
submnistrament, amb posterioritat a l’execució i durant el mes de Juliol, mitjançant les
plataformes E.FACT disponibles a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell que
es poden consultar a la següent enllaç: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1300
L’administració es reserva el dret d’efectuar totes les comprovacions que estimi
convenients, a aquests efectes, en qualsevol moment durant l’execució del servei i sense
previ avís, un facultatiu de la mateixa podrà efectuar «in situ» el control oportú amb la
finalitat de comprovar la correcte execució de d’instal·lació i del material ofert per
l'empresari, i si és el cas, aixecarà acta de no conformitat, que podrà donar lloc a
resolució del contracte.
Després de la comprovació de la qualitat dels serveis prestats i l'aplicació, si és procedent,
de mesures correctores, es procedirà a l'abonament de la quantitat resultant, per mitjà de
transferència bancària en el termini que estableixi el TRLCSP. En cas d’incompliment del
termini de pagament des de la data en que s'acrediti la conformitat en la prestació del servei
serà d’aplicació la Llei de mesures contra la morositat a les operacions comercials.
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Liquidació definitiva del contracte. Una vegada finalitzada la durada del contracte es portarà
a terme la liquidació definitiva del mateix, regularitzant els pagaments a compte realitzats
fins el moment i aprovant el preu definitiu a satisfer al contractista.
22. Responsabilitat en l’execució del contracte
1. Responsabilitat
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i subministraments realitzats, com també 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.
2. Indemnització de danys i perjudicis
El contractista haurà de rescabalar l'Ajuntament o al personal que en depèn pels danys i
indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les
obligacions resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es
determinarà per l'Ajuntament en raó dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l'acció penal que en el seu cas procedeixi.
Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant
l'execució del contracte.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per
danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Administració, originats per la demora del
contractista.
3. Risc i ventura
L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista i es desenvoluparà
sota la direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació qui podrà dictar les
instruccions adients pel fidel compliment dels pactes o adoptar les mesures concretes
per assolir o restablir el bon ordre en l’execució d’allò convingut.
23. Obligacions del contractista
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són
obligacions específiques del contractista les següents:
Obligacions laborals i socials
L'adjudicatari haurà de comptar amb el personal precís per a atendre les seves
obligacions. Dit personal dependrà exclusivament de l'adjudicatari, per tant aquest tindrà
tots els drets i deures inherents a la seva qualitat de patró i haurà de complir les
disposicions vigents en tot moment en matèria laboral, fiscal, de Seguretat Social i de
prevenció de riscos laborals, referides al propi personal.
El Contractista és responsable i assumeix a càrrec seu qualsevol sanció derivada
d'infraccions en matèria laboral i de seguretat i salut en el treball, conseqüència del seu
personal.
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Impostos i despeses exigibles al contractista
Són per compte del Contractista, les despeses d'anuncis, de la formalització del
contracte, tots els impostos, taxes o gravàmens i qualsevol altres que siguin aplicables,
segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalen.
Responsabilitats i assegurances
a) Responsabilitat Civil
L'adjudicatari es responsabilitzarà totalment pels danys causats a persones o béns
propietat de qualsevol dels participants, empreses adjudicatàries de serveis en règim de
concessió o visitants, directament o indirectament pels seus treballadors i en especial els
ocasionats per negligència, imprudència o dol.
L'Empresa adjudicatària haurà de subscriure una assegurança de Responsabilitat Civil
que garanteixi la cobertura de les possibles responsabilitats abans descrites.
Així mateix, l'adjudicatari haurà de justificar documentalment abans de l'inici dels serveis,
així com quan es requereixi, la contractació de la pòlissa i el contingut de l’assegurança.
En tot cas, seran suportats per l'adjudicatari els danys i perjudicis en la quantia de la
franquícia i en el que se superen els límits que s'estableixin en les pòlisses
d'assegurances, així com en els béns i riscos no coberts en les mateixes.
b) Altres assegurances i cobertures
L'adjudicatari haurà de mantenir durant el termini d'execució del contracte, com a mínim
les cobertures següents:
- Responsabilitat Civil de subscripció obligatòria per a tots els vehicles que siguin
utilitzats en l'execució del servei, tal i com preveu la Llei d'Ús de Circulació de Vehicles
de Motor.
- Les empreses adjudicatàries i subcontractistes, hauran de tenir donades d'alta en la
Seguretat Social a totes les persones que intervinguin en els serveis així com complir
amb les exigències d'assegurances de Vida i Accidents que determinen els convenis
sectorials a què pertanyen.
- Qualsevol altre assegurança que pugi ser-li exigida per la legislació vigent o conveni
col·lectiu al llarg del contracte.
Protecció de dades
- Les dades facilitades en virtut del present contracte, així com les recollides i tractades,
únicament seran utilitzades per dur a terme les activitats pròpies de activitat objecte del
contracte com també qualsevol altra expressament autoritzada per l’òrgan competent de
l’Ajuntament.
- L’adjudicatari, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips que
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, com també el deure de
secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del
tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD).
- Quan l’adjudicatari procedeixi a la recollida de dades de caràcter personal, bé per a la
incorporació de nous (registres o persones físiques o socis, etc.) o per a la modificació de
les dades existents, haurà d’informar la persona interessada del fitxer, responsable i
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exercici dels drets ARCO.
- L’adjudicatari no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap altra finalitat que no
sigui l’expressament prevista en el present contracte, ni les comunicarà o cedirà a cap
entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada sense l’expressa
autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
- Finalitzat el període de vigència d’aquest contracte i, si escau, de la pròrroga
corresponent, l’adjudicatari procedirà a retornar totes les dades de què disposi i estiguin
vinculades, tant les emmagatzemades en suports informàtics, com les que estiguin en
suport paper. L’adjudicatari es compromet a la total destrucció de les dades un cop
aquestes hagin estat lliurades a l’ajuntament d’acord amb la previsió anterior.
- L’adjudicatari adoptarà les mesures de seguretat previstes en el Reglament de mesures
de seguretat. Més concretament, haurà de preveure i implantar les mesures de seguretat
corresponents.
- L’incompliment de totes o alguna de les obligacions previstes en matèria de protecció
de dades de caràcter personal incloses en el present contracte o de les previstes a la Llei
orgànica 15/1999 (LOPD) o al Reglament de mesures de seguretat suposarà que
l’adjudicatari es constitueixi com a responsable del fitxer, de manera que haurà de
respondre de les infraccions en què hagués incorregut personalment, essent-li d’aplicació
el règim sancionador previst per a les empreses privades a l’art. 45 de la LOPD.
24. Regles especials respecte del personal laboral de l'empresa contractista
1.- Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que,
reunint si s'escau els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part
de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte, sens perjudici de la verificació per
part de l'entitat contractant del compliment d'aquells requisits.
L'empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l'equip de treball, i que els
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb
vista a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l'entitat
contractant.
2.- L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i
continua, sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del
contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la
negociació i paga dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la
substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en
matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de
prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de
riscos laborals, l'exercici del potestat disciplinària, així com tots drets i obligacions es
deriven de la relació contractual entre empleat i empresari.
3.- L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l'execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions exercits respecte de l'activitat delimitada en els plecs com a objecte del
contracte.
4.- L'empresa contractista està obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions excepte que sigui autoritzada a prestar els seus serveis a
les dependències dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic. En
aquest cas, el personal de l'empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats
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del que ocupen els empleats públics. Correspon també a l'empresa contractista vetllar
pel compliment d'aquesta obligació.
5.- L'empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o
responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, als efectes de la interlocució amb
l'administració, distribució de tasques i supervisió dels treballs.
25. Règim de penalitats
1. Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l'Administració.
Si en arribar qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per
causes que se li poguessin imputar, l’Ajuntament podrà optar indistintament, en la forma i
condicions establertes a l'article 213 del TRLCSP, per la resolució del contracte amb
pèrdua de la garantia o per la imposició deles penalitats establertes a l'article 212.4 del
TRLCSP.
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués
constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions.
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació
prèvia per part de l'Administració.
L'import de les penalitats per demora es deduirà de les factures i, si és el cas, de la
garantia de conformitat amb el que disposa l'art. 99 RGLCAP.
En el cas d’incompliment de terminis, a més de les penalitzacions establertes en aquesta
clàusula, es podrà exigir al contractista l’indemnització a l’Ajuntament pels danys i
perjudicis que ocasiona la demora. Aquesta indemnització es considera pactada
prèviament d’acord amb els següents criteris objectius:
- Quan s’incompleixi el termini total d’execució en menys d’un 25%, l’indemnització
equivaldrà al 5% del preu d’adjudicació o del pressupost base de licitació.
- Quan s’incompleixi el termini total d’execució en més d’un 25%, l’indemnització
equivaldrà al 10% del preu d’adjudicació o del pressupost base de licitació.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s'estarà al que disposa
l'article 213.2 del TRLCSP.
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel.lació o intimació
prèvia per part de l'Ajuntament.
Les penalitats previstes en l’indicat article 212 del TRLCSP a que es remet aquesta
clàusula per incompliment dels terminis contractuals no seran d’aplicació quan el plec de
prescripcions tècniques n’estableixi d’altres d’específiques.
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2. Faltes contractuals:
Faltes molt greus:
a) No donar inici a l’execució de les prestacions contractades.
b) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.
c) La paralització total i absoluta en l'execució de les prestacions per causes imputables
al contractista o el seu abandonament.
d) La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, vehicles, màquines o
personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, o
insuficients o inadequats per prestar el subministrament, quan produeixi un perjudici molt
greu a l'execució del contracte.
f) El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de l'elaboració de
la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les
prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
g) Incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social
que es derivin per l'execució del contracte.
h) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
i) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
j) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials i de les condicions especials
d’execució previstes en aquest plec.
k) La reiteració en la comissió de faltes greus.
Faltes greus:
a) La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança,
quan no estigui tipificada com a molt greu.
b) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi falta molt greu.
c) Compliment manifestament defectuós o irregular de les prestacions.
d) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, vehicles, màquines o
personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, o
insuficients o inadequats per prestar el subministrament, quan produeixi un greu perjudici
al compliment del contracte.
e) La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en aquest plec i en el de
prescripcions tècniques i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del contracte.
f) Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que
es derivin per l'execució del contracte.
g) L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les prestacions.
h) La suspensió temporal no autoritzada de la prestació del subministrament.
i) La reiteració en la comissió de faltes lleus.
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Faltes lleus:
a) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi falta greu o molt greu.
b) L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt
greus.
c) Qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici pugui
qualificar-se de lleu.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta del
mateix caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.
3. Sancions contractuals
En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a 5.000€.
Si l’òrgan de contractació considera que la sanció no serà suficient per compel.lir al
contractista a esmenar la deficiència que la motiva, podrà instar directament la resolució
del contracte per culpa imputable a aquest.
b) Faltes greus: multa de fins a 2.000€.
c) Faltes lleus: multa de fins a 1.000€.
L’imposició de penalitzacions serà independent de l’obligació del contractista
d’indemnitzar tant a l’Ajuntament com a tercers pels danys i perjudicis que les infraccions
que els motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels treballs
finalment no executats.
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.
4. Reintegrament de les penalitzacions per demora i per sancions
Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant
la deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar al
contractista. Si no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer efectives
contra la garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir l’import de la sanció, es podrà
reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment.
5. Mesura cautelar
Amb independència dels danys i perjudicis que pot reclamar l'Ajuntament per motiu de
l'incompliment d'obligacions, com a mesura cautelar, l'Ajuntament podrà aplicar l'import o
retardar el pagament de les certificacions o dels documents cobratoris, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte.
26. Termini de garantia i devolució de la fiança
S’estableix un termini de garantia per assegurar l’adequada prestació del
subministrament una vegada finalitzat el contracte de 3 mesos. La garantia definitiva no
es retornarà al contractista fins que s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte. La
devolució i cancel·lació de les garanties s’efectuarà de conformitat amb l’establer en els
article 102 TRLCSP i 65.2 i 3 de la RGLCAP.
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26. Cessió del contracte
En cas de cessió del contracte ha de ser autoritzada expressament per l'Òrgan de
Contractació amb caràcter previ a la cessió.
La societat cessionària ha de complir idèntics requisits de capacitat exigits per a
contractar amb l’ajuntament i de solvència que la cedent, segons els requisits del present
Plec.
A aquest efecte el cedent haurà de dirigir la seva sol·licitud acompanyada de l'acreditació
de la personalitat, capacitat i classificació o solvència del cessionari proposat.
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponguin al
cedent.
27. Modificacions del contracte
No es preveuen modificacions al contracte, sens perjudici dels casos de modificació
previstos al TRLCSP, no obstant el contracte és podrà modificar per causes no previstes
en aquests plecs, amb les limitacions de l’article 107 del TRLCSP
28. Resolució del contracte. Efectes
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles
216.6, 223, 225, 299 i 300 del TRLCSP. En particular, serà causa de resolució del
contracte l’incompliment de les obligacions contractuals essencials especificades
La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l'Administració.
L'incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació, sense
perjudici de les penalitats que, si s'escau, es puguin imposar.
L'obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l'Administració.
L'incompliment de l'obligació del contractista de guardar sigil respecte de les dades o
antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del
contracte i dels que tingui coneixement amb ocasió del mateix.
La resolució anticipada del contracte comportarà els efectes següents:
Quan la resolució obeeixi a mutu acord, els drets de les parts s'acomodaran al
vàlidament estipulat entre l’ajuntament i el Contractista.
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li serà
confiscada la garantia definitiva i haurà, a més, indemnitzar a l’ajuntament els danys i
perjudicis ocasionats que excedeixin de l'import de la garantia confiscada.
En cas de desistiment de l’administració el contractista tindrà dret a percebre el 6% del
preu dels lliuraments pendents, en concepte de benefici industrial.
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29. Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte per part de l’administració al gerent de
d’Institut de promoció econòmica de Palafrugell (IPEP).
CAPITOL III. DIPOSICIONS FINALS
30. Consultes i aclariments
Durant els primers vint dies naturals del termini de presentació de proposicions, els
licitadors podran sol·licitar els aclariments i formular les consultes que considerin
convenients sobre el contingut dels plecs de condicions i documentació complementària,
mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça contractacio@palafrugell.cat, indicant el
nom del licitador, nom de la persona que realitza la consulta i càrrec, dades de contacte i
text de la consulta. Les respostes es publicaran en el perfil de contractant de
l'Ajuntament, en el termini de deu dies naturals comptats a partir de la data de finalització
del termini concedit per formular els aclariments, i tindran caràcter vinculant.
31. Publicitat de la licitació
De conformitat amb els articles 141 i 159 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la LCSP, la licitació es publicarà mitjançant
anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, al qual s’hi pot tenir accés a través de la
pàgina web següent: https://seu.palafrugell.cat/ i al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOP), amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim
per a la presentació de les proposicions.
32. Despeses de publicitat de la licitació.
L'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l'adjudicatari en
els Diaris o Butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà de 600 Euros.
33. Confidencialitat
Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i
a la informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran designar
com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les
mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu
consentiment. En qualsevol cas no seran admissibles, per improcedents, les
declaracions genèriques o les que declarin que tots els documents o que tota la
informació té caràcter confidencial.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d'aquella informació a què tingui accés en ocasió de l'execució del contracte a què se li
hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa
naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini
de cinc anys des del coneixement d'eixa informació, llevat que els plecs o el contracte
estableixin un termini major.
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34. Utilització de mitjans electrònics
1. D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena
del TRLCSP, pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat de Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans
electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el conjunt de tràmits,
actuacions i notificacions que es facin durant la fase de licitació i adjudicació i durant la
vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració
contractant, es realitzaran preferentment amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics,
i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/palafrugell/customProf
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència
que afecti a aquesta licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la
data i hora de publicació de la informació publicada.
2. La notificació electrònica de l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que disposa
l’article 151.4 del TRLCSP, es podrà efectuar mitjançant el sistema de notificació eNOTUM. A aquests efectes, l’empresa pot indicar en el seu Perfil de licitador de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública les persones autoritzades a rebre les
notificacions electròniques amb plens efectes jurídics, o bé autoritzar la notificació
electrònica mitjançant el servei e-NOTUM per a aquesta licitació, efectuant-ne la
designació de les persones autoritzades a rebre les notificacions i indicant l’adreça de
correu electrònic on rebre-les, d’acord amb el model de declaració responsable que
s’adjunta com a Annex I. En aquests casos, l’empresa rebrà un correu electrònic indicant
que la notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, i la persona que, d’acord
amb el perfil de licitador de l’empresa o amb l’autorització continguda en la declaració
responsable, és autoritzada per l’empresa, haurà d’accedir a la notificació mitjançant la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
3. Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà
preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants
legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura
electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de
certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI
electrònic.
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35. Règim de recursos
1. Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de
contractació són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord
amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
2. 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 estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
3. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, llevat del cas en què les modificacions es trobin
previstes en el plec i acordar-ne la resolució i els seus efectes, són susceptibles de
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Aquest plec de clàusules ha estat aprovat per la junta de govern d’Institut de
Promoció Econòmica de Palafrugell de 13 de febrer de 2018
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ANNEX I: DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA CAPACITAT I SOLVÈNCIA
PER CONTRACTAR AMB L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
En/Na....................................... amb NIF............, en nom propi / en representació de
l’empresa ............................................., en qualitat de ................., i segons escriptura
pública autoritzada davant Notari ..........., en data ..... i amb número de protocol ......../o
document .........., CIF .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm...........
de .................
Compareix a l'efecte de prestar la declaració responsable, preceptuada en l'article 73 del
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic i en el plec de clàusules
administratives particulars, com a empresa licitadora del contracte pel subministrament,
en règim d’arrendament temporal, d’un sistema modular de graderies, entarimats, seients
i d’altre petit material juntament amb el servei de muntatge i desmuntatge d’aquest, per
l’esdeveniment de la cantada d’havaneres de Palafrugell, en la representació que té, i
sota la seva responsabilitat
DECLARO:
1.- Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneixo totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorro en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 54 a 84 Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i en que per tant el licitador disposa de la
personalitat jurídica i capacitat per celebrar el contracte; i que em comprometo a aportar
la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar
adjudicatari.
2. Que / l’empresa que represento està / estic al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen
els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, sense perjudici que la
justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se, abans de l'adjudicació
definitiva, per l'empresari al favor de la qual es vagi a efectuar aquesta.
3. Que el licitador disposa de la solvència econòmica, financera, tècnica o professional
exigida pels plecs de clàusules administratives i concretament:
a) Que disposo d’un volum d’operacions realitzades de..............................
(..............euros) corresponent a l’exercici ............... i de ..............................
(..............euros) corresponent a l’exercici ...............
b) Que he executat els següents contractes de característiques semblants a què és
objecte de la licitació:
Contracte

Import

Dates Òrgan contractant

c) Que disposo d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, que cobreixi els danys
o perjudicis a terceres persones com a conseqüència de l’activitat professional objecte de
la licitació. La pòlissa ha d’assegurar d’un mínim per sinistre/any de 1.000.000 €.
4.- Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

5.- Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si
s’escau, a l’adjudicació del contracte.
6.- Que a l’hora d’elaborar les ofertes s’han tingut en compte les obligacions derivades de
les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball i
prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient. I que s’han adoptat alguna de
les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
7.- Que el percentatge de treballadors/es amb discapacitat que té contractades l’empresa
en el moment de presentar aquesta oferta, respecte el total de la plantilla és de
(transcriure el percetnatge) %.
8.- Que tinc previst subcontractar:
Part del contracte
Import

Nom o el perfil empresarial del
subcontractista

9.- Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és la següent:
Adreça correu electrònic:
Telèfon MÒBIL (obligatori per rebre clau accés a les notificacions):
10.- Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions de
l’expedient de contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i
designo com a persona autoritzada per a rebre les notificacions corresponents a (indicar
nom, adreça de correu electrònic i telèfon mòbil de contacte), d’acord amb el previst als
articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics, en relació amb l’article 146.1 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
11.- Que em comprometo a formalitzar el contracte mitjançant signatura electrònica.
12.- Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.
xx.- En el cas d’empreses estrangeres, la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitant.I per què consti, signo aquesta declaració
responsable.
xx) El declarant ha d'escollir entre una de les dues opcions següents:
Opció A: L'empresa declara que cap altra societat vinculada al grup empresarial ( en els
termes de l'article 42 del codi de comerç o bé que el capital social pertanyi
majoritàriament als mateixos socis) ha presentat oferta en aquesta licitació.
Opció B: L'empresa declara que forma part del grup empresarial format per les següents
societats ( en els termes de l'article 42 del codi de comerç o bé que el capital social
pertanyi majoritàriament als mateixos socis). Que una altra societat d'aquest grup (
concretar quina) ha presentat oferta a la mateixa licitació. No obstant, cada societat té
autonomia en la presentació de la seva oferta.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(Signatura) (segell de l’empresa licitadora)

ANNEX II: DECLARACIÓ CONJUNTA D’INTEGRACIÓ DE SOLVÈNCIA AMB
EMPRESES EXTERNES
A ... d... de ......
D’UNA PART: En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la
Societat.............................................,
amb
CIF
núm...........
domiciliada
a
...............................
I DE L’ALTRA PART: En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació
de la Societat............................................., amb CIF núm........... domiciliada a
..............................
Compareixen a l'efecte d’acreditar la integració de solvència de l’empresa .................... (
empresa que integra la solvència) en favor de l’empresa ............................... ( empresa
licitadora) d’acord amb la clàusula ..... del plec de clàusules administratives particulars
del contracte pel subministrament, en règim d’arrendament temporal, d’un sistema
modular de graderies, entarimats, seients i d’altre petit material juntament amb el servei
de muntatge i desmuntatge d’aquest, per l’esdeveniment de la cantada d’havaneres de
Palafrugell i DECLAREM:
1.- Que l’empresa ............ ( empresa que integra la solvència) compleix els requisits de
solvència econòmica i financera establerts a la clàusula ... del plec de clàusules
administratives particulars del contracte. A aquest efecte s’acompanya declaració de xifra
de negoci dels anys anteriors.
2.- Que l’empresa ............ ( empresa que integra la solvència) compleix els requisits de
solvència tècnica i professional establerts a la clàusula ... del plec de clàusules
administratives particulars del contracte. A aquest efecte s’acompanya relació de
contracte amb objectes similars executats els últims anys.
3.- Que l’empresa ..................... ( empresa que integra la solvència) té plena capacitat
d'obrar i no es troba comprès en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar
amb l'administració pública, establertes per l'article 60 del TRLCSP.
4.- Que l’empresa ..................... ( empresa que integra la solvència) no està incursa en
prohibició de contractar i es trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
5.- Domicili de notificacions: Es designa, com a domicili de notificacions el següent
Adreça
Població
Codi Postal
Telèfon
Fax
Correu electrònic
6.- Que es compromet a (posar el que escaigui):
a) aportar el suport financer necessari per a l’execució de les obres, en la part que
l’empresa licitadora no tingui capacitat de realitzar.
b) posar a disposició del licitador la seva experiència prèvia i coneixements per executar
correctament les obres.
(Lloc, data i signatura)
(segell de l’empresa licitadora)

ANNEX III. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En/Na. ..................................................................................................... amb DNI núm.
.........................................., carrer .........................................................., en nom propi (o
en representació de l'empresa ....................................amb CIF ......................), domicili
social a .........................................................., carrer ..........................................................,
assabentat de les condicions exigides per a optar a l’adjudicació del contracte del
contracte pel subministrament, en règim d’arrendament temporal, d’un sistema modular
de graderies, entarimats, seients i d’altre petit material juntament amb el servei de
muntatge i desmuntatge d’aquest, per l’esdeveniment de la cantada d’havaneres de
Palafrugell, es compromet a executar-lo, conforme al plec de clàusules administratives i
tècniques, pel preu següent:
1. Oferta econòmica:
Preu del contracte: ..............................................................................................euros. (*)
IVA: ..................................................euros. (*) (percentatge aplicable ... %).
(Aquells licitadors que hagin de repercutir iva caldrà que indiquin l’import i el percentatge)
Preu final: .................................................................................................euros (*)
* Cal escriure l’oferta amb números i lletres, en cas de dubte prevaldrà allò escrit en amb lletres.

2. Sí ofereixo subministrar i instal·lar 6 pals d’alumini de 3 metres d’alçada als laterals
de l’amfiteatre, per il·luminació.
3. Sí ofereixo subministrar i instal·lat baranes d’alumini que assegurin la bona visibilitat
de tot el públic atès els desnivells existents. (Cal adjuntar fitxa tècnica de la barana que asseguri la
visibilitat dels espectadors asseguts i els requeriments de seguretat).

Així mateix, declaro que les dades incloses en aquesta oferta en format digital
coincideixen amb les presentades a la plica en paper i que accepto les determinacions
contingudes en el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte.

I perquè així consti, signo el present document a (Lloc, data)
(signatura i segell de l’empresa licitadora)

TCAT P Marià
Vilarnau
Massa - DNI
79302671M

Signat digitalment
per TCAT P Marià
Vilarnau Massa DNI 79302671M
Data: 2018.02.22
13:10:30 +01'00'

