Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS exp. 2019-172
Q.1. Obligacions essencials.
•
•

L’incompliment dels principis ètics que figuren en el PCAP. La seva violació serà considerada
infracció molt greu i podrà comportar la resolució del contracte.
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots
els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment, si té
caràcter molt greu, podrà donar lloc a la resolució del contracte.

Q.2. Condicions especials d’execució, es fixen les següents:
Els adjudicataris als dos lots es comprometen a:
Mantenir durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones
treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta,
segons el conveni aplicable.

•

No realitzar manifestacions sexistes o en clara vulneració dels drets de les persones legalment
reconeguts en l’exercici de l’activitat necessària per a la prestació del servei.
Donar compliment a la normativa en matèria de protecció de dades i, en concret, 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.

L’incompliment d’aquestes condicions tindrà caràcter de greu o molt greu i podrien comportar la
rescissió del contracte.
Justificació de les condicions especials d’execució:
S’ha escollit una condició especial d’execució de caràcter social que permeti que les persones ocupades
en l’execució del contracte, puguin mantenir les condicions socials i laborals fixades en el moment de la
presentació de l’oferta.
Així mateix, s’ha previst que l’adjudicatari respecti, en el llenguatge que empri per a l’execució del
contracte, especialment durant les campanyes que dissenyi en nom de l’Ajuntament, cap mena de motiu
discriminatori per raó de sexes, raça o qualsevol altre.

