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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT
DE RESIDUS MUNICIPALS, FRACCIÓ RESTA, ORGÀNICA, MOBLES,
FIBROCIMENT I ALTRES.

1) Definició de l'objecte del contracte
L’objecte d'aquest contracte és la gestió en règim de contracte de serveis del
servei públic de recollida de les fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i
altres dels residus municipals del terme municipal de Caldes de Montbui, i el
seu transport fins a les plantes de tractament autoritzades.
Codi CPV: 90511000-2. Servei de recollida de residus.
2) Necessitat i idoneïtat del contracte
L'objecte d'aquest contracte és la gestió del servei de recollida de les fraccions
rebuig o resta, orgànica, mobles i altres voluminosos, fibrociment i altres de
Caldes de Montbui, i el seu transport fins a les plantes de tractament
autoritzades.
3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim per a la contractació es fixa en la quantitat de
1.068.392,23 euros IVA exclòs.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència.
L’IVA que correspon aplicar és el 10% i ascendeix a la quantitat de 106.839,22
euros.
Nota: el preu mensual no serà 1/12 part del preu sinó que podrà variar si algun
servei no s'ha prestat, de conformitat amb el que s'estableix a la clàusula 19ena
del plec de clàusules tècniques per a la contractació d'aquest servei.
Nota: Per al càlcul del total del cost s'haurà d'afegir l'import de l'amortització
dels equips d'acord amb la clàusula 23 del plec de clàusules tècniques.
4) Valor estimat del contracte
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El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposa l'article 88 del
TRLCSP, aprovat per Rial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre és de
1.068.392,23 euros.
5) Aplicació pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb
càrrec a la aplicació pressupostària 31 1621 22799, Recollida de residus del
pressupost municipal de 2016, en el moment que aquest estigui definitivament
aprovat.
Al tractar-se d’una despesa plurianual, a cada exercici que estigui vigent el
contracte, la despesa s’haurà de consignar suficientment a l’aplicació
pressupostària corresponent que s’aprovarà a l’efecte.
6) Durada del contracte
El contracte tindrà un termini d’execució de catorze mesos.
Una vegada finalitzat el contracte, si no hi ha nou prestador del servei, es
prorrogarà mes a mes, als preus establerts, fins que hi hagi un nou prestador
del servei.
7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació que es tramitarà de forma ordinària i està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant:
Procediment OBERT, en virtut i amb subjecció d’allò que estableixen els
articles 157 i següents del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(en endavant TRLCSP).


8) Acreditació de la capacitat d’obrar, solvència econòmica i financera i
professional o tècnica
Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurs en
prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica.
La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:
·
La capacitat dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant
l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en què
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament
inscrits, si s’escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de
persona jurídica de què es tracti.
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·
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals
d’estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts, o
mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes
que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries
d’aplicació.
·
Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit
territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.
·
La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les
prohibicions de contractar de l’article 60 TRLCSP, podrà realitzar-se:
·
Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els
casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent,
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat que ha
d’incloure la manifestació que està al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
sense perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de
presentar, abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual es vagi a
efectuar aquesta.
·
Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i
aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiva, podrà
també substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una
autoritat judicial.
La solvència de l’empresari:
·
La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se
pels mitjans següents, determinats a l’article 75 TRLCSP:
a) Volum anual de negocis en l'àmbit que es refereix el contracte, per import
igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació i en els plecs del contracte.
·
La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà pels mitjans següents,
determinats en l'article 78 del TRLCSP:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys
que inclogui imports, dates i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Els
serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats emesos o visats
per l'òrgan competent.
9) Presentació d’ofertes i documentació administrativa
Les ofertes es presentaran en l'Ajuntament, Plaça de la Font del Lleó, 11, en
horari d'atenció al públic (de 9 a 14).
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Les ofertes podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics , en qualsevol dels llocs establerts en
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Quan les ofertes s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix
dia, consignant-se el nombre de l'expedient, títol complet de l'objecte del
contracte i nom del candidat.
L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà
mitjançant diligència estesa en el mateix per la secretària municipal. Sense la
concurrència d'ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data d’acabament del termini
assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents
a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà
admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a
més, els requisits establerts en la disposició addicional setzena del TRLCSP.
Cada candidat no podrà presentar més d'una oferta. Tampoc podrà subscriure
cap oferta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés
en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les sol·licituds per ell subscrites.
La presentació d'una oferta suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari
de les clàusules del present Plec i del Plec de clàusules tècniques.
Les ofertes per a prendre part en la negociació es presentaran en tres sobres
tancats, signats pels candidats i amb indicació del domicili a l'efecte de
notificacions. La denominació dels sobres és la següent:
—

Sobre núm. 1: Documentació Administrativa.
—
Sobre núm. 2: Oferta Econòmica i Documentació dels criteris de
valoració, diferents del preu, quantificables de forma automàtica.
—
Sobre núm. 3: Documentació dels criteris ponderables a través de judicis
de valor.
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies
autenticades, conforme a la legislació en vigor.
Dintre de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada dels mateixos:
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Les proposicions es presentaran en tres sobre numerats correlativament:
A. SOBRE NÚMERO 1. Portarà la menció “Documentació administrativa
per a la contractació promoguda per l’Ajuntament de Caldes de Montbui
del contracte de serveis del servei públic de recollida de les fraccions
resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres dels residus municipals del
terme municipal de Caldes de Montbui, i el seu transport fins a les plantes
de tractament autoritzades.”, i haurà de contenir la documentació següent:
a)
Declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent :
"En/Na......................................... amb NIF núm................., 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 núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça
de correu electrònic ................,
telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.
Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 54 a 84 TRLCSP,
2.
Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social;
Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza
l'Ajuntament de Caldes de Montbui perquè pugui obtenir directament, davant de
les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 SI

 NO

3.
Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes
de la clàusula 8) del present Plec i que es compromet a adscriure a l’execució
del contracte els mitjans personals / materials necessaris per a l'execució del
contracte.
4.
Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 16) del present Plec.
(Lloc, data, signatura i segell)."
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b)

Altres declaracions:

5.
En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió
temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb
indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en
unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
6.
En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes
hauran de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen,
amb indicació de les empreses que la composen.
7.
En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de
presentar declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció.
8.
En el supòsit que reuneixi en la seva plantilla un número de treballadors
discapacitats no inferior al 2% de la mateixa, el licitador haurà de presentar
declaració consignant-los.
9.
En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de
presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de
la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article
146.5 TRLCSP.
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar,
en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula
16) del present Plec.
SOBRE NÚM. 2
“Proposició econòmica i documentació relativa als criteris de valoració,
diferents del preu, quantificables de forma automàtica per a la
contractació promoguda per l’Ajuntament de Caldes de Montbui del
contracte de serveis del servei públic de recollida de les fraccions resta,
orgànica, mobles, fibrociment i altres dels residus municipals del terme
municipal de Caldes de Montbui, i el seu transport fins a les plantes de
tractament autoritzades.”
a) Proposició econòmica.
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Es presentarà conforme al model següent:
«D. _________________________, amb domicili a efecte de notificacions a
_____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________,
en representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º
___________, assabentat de l’expedient per a la contractació del servei de/d’
_______________, mitjançant la modalitat de procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, anunciat en el
Diari Oficial de la Unió Europea núm.-------, de data------, en el Butlletí Oficial de
l’Estat núm.-------, de data------, i en el Butlletí Oficial de la Província n.º ___, de
data _______, i en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que
serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, participo en la licitació i em
comprometo a portar a terme l’objecte del contracte per l’import de/d’
____________ euros i ___________ euros corresponents a l’Impost sobre el
Valor Afegit.
____________, ___ de/d’ ________ de 20__.
Signatura del licitador,
Signatura: _________________».
Caldrà presentar els preus unitaris indicats en la clàusula 19ena del Plec de
clàusules Tècniques que regeixen aquest contracte.
b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que s’hagin
de quantificar de forma automàtica.
SOBRE NÚM. 3
“Documentació per a la valoració dels criteris ponderables a través de
judicis de valor per a la contractació promoguda per l’Ajuntament de
Caldes de Montbui del contracte de serveis del servei públic de recollida
de les fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres dels residus
municipals del terme municipal de Caldes de Montbui, i el seu transport
fins a les plantes de tractament autoritzades.”
Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris
que depenguin d’un judici de valor.
10) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris:
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A.
Criteris quantificables automàticament, es puntuaran
decreixent:

en ordre


Preu. Màxim 30 punts. 0 punts a qui s’ajusti al preu de licitació i 30
punts a l’oferta més econòmica. La resta es valoraran proporcionalment. En cap
cas es podrà superar el preu de licitació.

Diferencial de preu per deixar d'aixecar un contenidor de fracció
resta. Caldrà especificar quin estalvi de cost tindria el deixar de recollir un
dia un punt de recollida amb un contenidor. Màxim 10 punts. S'atorgaran 0
punts al valor més baix i 10 a que proposi un major diferencial de preu.

Per cada 1.000€ anuals que es posin a disposició de l'Ajuntament
per a realitzar campanyes d'educació, sensibilització o relacionades amb
les inspeccions per concedir les bonificacions a la taxa de deixalles. 1
punt i fins un màxim de 10.

Implantar la recollida de les fraccions resta i orgànica porta per
porta al barri del Puigdomí (uns 220 habitatges) amb les mateixes
freqüències que a les zones amb porta per porta. Aquesta millora
implicaria també disposar de cubells per a tots els habitatges i fer el
material informatiu necessari per a comunicar als veïns el canvi de
sistema (díptic en color + imant amb els dies i hores de recollida). 5 punts.

Implantar la recollida de les fraccions resta i orgànica porta per
porta al nord est del casc urbà, trams entre carrer Montserrat, Pablo
Picasso, Corts Catalanes, Torres Sayol i Balmes (uns 250 habitatges) amb
les mateixes freqüències que a les zones amb porta per porta. Aquesta
millora implicaria també disposar de cubells per a tots els habitatges i fer
el material informatiu necessari per a comunicar als veïns el canvi de
sistema (díptic en color + imant amb els dies i hores de recollida). 5 punts.

Pintar tots els vehicles durant els primers tres mesos del contracte
i tornar-los a retolar convenientment. 5 punts
B.

Criteris la ponderació de la qual depengui d’un judici de valor:


Memòria tècnica. Es valoraran especialment propostes per
aconseguir un servei més eficient des del punt de vista econòmic i
energètic. Fins a 15 punts

Proposta de maquinària. Camió de recollida de mobles i renta
contenidors. Fins a 5 punts

Proposta per reocupar el personal si es materialitza una possible
reducció d'hores del personal que realitzi la recollida de la fracció resta
Fins a 5 punts

Formació del personal. Fins a 5 punts.
B.1 Millora de valoració en funció d'un judici de valor:
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Complementar la recollida del casc antic a una recollida de cinc
fraccions (resta-orgànica-paper i cartró- vidre – envasos). Es valorarà la
possibilitat d'ubicar illetes de contenidors aptes per a les característiques
dels carrers del casc antic.
En cap cas es valorarà si aquesta millora implica reduir punts de recollida
i freqüència de les fraccions resta i orgànica
Els contenidors o illetes de contenidors per a poder realitzar aquesta
millora així com reparacions i substitucions d'aquests els assumiria
l'empresa concessionària sense sobrecost per l'Ajuntament. Fins a 5
punts.
11) Mesa de contractació
La Mesa de Contractació, d’acord amb l'establert en el punt 10 de la Disposició
Addicional Segona TRLCSP, en relació amb l'article 21.2 del Reial decret
817/2009, de 8 de maig, estarà presidida per un membre de la Corporació o un
funcionari de la mateixa i actuarà com Secretari un funcionari de la Corporació.
La Mesa de contractació està integrada per les següents persones:
President: Jaume Mauri Sala, Regidor d'Espais Públics i
Sostenibilitat.
Suplent: Vicenç Personat i Pallarès, Regidor d'Urbanisme,
Planejament territorial i Activitats.
Vocals: Maria Remei Sala Leal, Secretària general.
Suplent: Josep Maria Recasens Guinot
Gemma Riera Termes, Interventora
Suplent: Rosa Càtedra Arimón
Joan Busquets i Xambó, Cap d'àrea de Serveis Territorials.
Suplent: Xavier Cavero Buscató
Secretari: Francisco Ruiz Sánchez
Suplent: Montserrat Soley Artigas
12) Obertura de proposicions
La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article 146.1
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, s’efectuarà per la mesa
de contractació constituïda a aquest efecte. El president ordenarà l’obertura
dels sobres que la continguin, al tercer dia de finir el termini per presentar les
ofertes,i el secretari certificarà la relació de documents que figurin en cadascun
d’ells.
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Si la mesa de contractació observés defectes o omissions esmenables en la
documentació que s’inclou en el sobre núm. 1, ho comunicarà verbalment als
interessats, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a
través d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es concedirà un termini no
superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant
la mateixa mesa de contractació.
De les actuacions es deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà
d’estendre.
Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si escau, els defectes o
les omissions de la documentació presentada, la mesa declararà admesos a la
licitació els licitadors que hagin acreditat el compliment dels requisits previs
indicats en l’article 146 del TRLCSP, i es procedirà, si escau, a l’examen i la
valoració de la solvència, de conformitat amb el que preveu l’article 82 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, i
es farà una declaració expressa dels admesos i dels rebutjats i de les causes
del seu rebuig.
Abans de procedir a l'obertura de les proposicions econòmiques es valoraran
les propostes contingudes en el sobre número 3, que s'obriran al quart dia hàbil
de l'obertura del sobre número 1.
Una vegada fetes aquestes actuacions, l’acte públic d’obertura de les
proposicions se celebrarà al lloc i dia que prèviament s’hagi assenyalat, i en el
seu desenvolupament s’observaran les formalitats previstes en l’article 83 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Quan en l’adjudicació s’hagin de tenir en compte diversos criteris de valoració
de les ofertes, abans de començar l’acte públic en què s’obriran les ofertes
econòmiques, es llegirà la valoració dels aspectes tècnics de les proposicions a
què es refereix la documentació continguda en el sobre número 3.
13) Proposicions anormals o desproporcionades
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o
desproporcionada, es consideraran globalment els criteris objectius fixats
contrastats amb l’oferta presentada. En qualsevol cas, es consideraran ofertes
anormals o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits previstos a
l’article 85.1.2.3 i 4 del RGLCAP.
14) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional.
15) Garantia definitiva
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La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari serà la corresponent al 5% de
l’import d’adjudicació IVA exclòs. Aquesta garantia s’haurà de presentar abans
de l’adjudicació del contracte.
16) Adjudicació
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per a que, dins del termini de deu dies hàbils,
a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment,
presenti la següent documentació:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat
o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la
societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el
que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així
mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades
hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció
els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els
articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials
o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) La documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de
contractació a obtenir de forma directe l’acreditació d’aquestes dades, de
disposar efectivament els mitjans que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 64.2 TRLCSP
c) La documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.
De no complir-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas a
demanar la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre en que hagin
quedat classificades les ofertes.
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L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins del cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
17) Formalització del contracte
La formalització del contracte haurà d’efectuar-se no abans dels quinze dies
hàbils a comptar des del següent a aquell en que es rebi la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i
seran a càrrec seu les despeses corresponents.
18) Modificació del contracte
D’acord amb el s’estableix en l’article 92 bis introduït per la Llei 2/2011, de 4 de
març, d’economia sostenible, les possibles modificacions del contracte s’han de
recollir en el plec de clàusules o en l’anunci de licitació o en els casos i amb els
límits establerts en l’article 105 i següents del TRLCSP.
19) Règim de pagament
S’expediran mensualment les factures als efectes de pagament, el qual es
realitzarà dins del termini de 30 dies des de l’aprovació de la factura presentada
al Registre de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
20) Drets i obligacions de l’adjudicatari
El contracte s’executarà amb subjecció a allò que estableix en les clàusules i en
els plecs, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al
contractista l’òrgan de contractació.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució
del contracte.
A més, són obligacions específiques del contractista les següents:
— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic).
— Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista, les
despeses i impostos de l’anunci o anuncis d’adjudicació fins al límit màxim de
1.900 euros de la formalització del contracte, així com qualsevol altres que
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resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
aquestes assenyalin.
21) Revisió de preus
El preus unitaris relacionats en el contracte romandran inalterables fins el
compliment del contracte i durant els possibles períodes de pròrroga del mateix
ja que en cap cas es superaran els dos anys de durada.
22) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i
286 del TRLCSP, les següents:
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o
als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que
disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.
23) Penalitzacions
Cas que l’Ajuntament de Caldes de Montbui opti per la no resolució del
contracte, s’imposaran al contractista les penalitzacions següents:
Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos,
per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al
contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 5% sobre el pressupost del
contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.
24) Prerrogatives de l’Administració
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Tex refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic..
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.
25) Cessió
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin
del contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de
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Caldes de Montbui, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226
del TRLCSP.
26) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució
del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a
confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
27) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, aprovat definitivament segons consta en
diligència del secretari de la corporació de data 26 de novembre de 2004 (i
publicat al BOP 12 d’octubre de 2004), pel Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i la seva normativa de desplegament, així com per la resta de
normativa legal aplicable.
28) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit
de forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per
tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de
la present contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.
29) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva per
l’adjudicatari .
El licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, amb anterioritat a
l’adjudicació, haurà de constituir la garantia definitiva i presentar, els documents
que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació contractual i
en la seva oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i el comprovant del pagament de les despeses de publicitat.
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30) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals
i mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball,
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva
d’homes i dones, fiscal, de protecció de dades personals i en matèria
mediambiental.
31) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de
treball.
La nova contractació comporta transmissió de 13 treballadors als quals caldrà
respectar els seus drets adquirits en relació a salari base, antiguitat i les que
legalment siguin exigibles, d'acord amb la relació que consta al plec de
prescripcions tècniques.

Caldes de Montbui, 1 de desembre de 2015

Àrea de Desenvolupament Territorial
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