Expedient núm: 1808/2021
Plec de clàusules administratives particulars
Procediment: obert urgent – subministrament

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT PER PROCEDIMENT OBERT URGENT

CLÀUSULA 1

Necessitat i idoneïtat del contracte

CLÀUSULA 2

Objecte i qualificació

CLÀUSULA 3

Règim jurídic

CLÀUSULA 4

L’òrgan de contractació

CLÀUSULA 5

Perfil de contractant

CLÀUSULA 6

Procediment de selecció i adjudicació

CLÀUSULA 7

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

CLÀUSULA 8

Existència de crèdit

CLÀUSULA 9

Termini d’execució i emplaçament

CLÀUSULA 10

Capacitat d’obrar

CLÀUSULA 11

Acreditació de l’aptitud per contractar

CLÀUSULA 12

Presentació de proposicions i documentació administrativa

CLÀUSULA 13

Criteris d’adjudicació

CLÀUSULA 14

Condicions especials d’execució

CLÀUSULA 15

Admissibilitat de variants

CLÀUSULA 16

Ofertes anormalment baixes

CLÀUSULA 17

Preferències d’adjudicació en cas d’empats

CLÀUSULA 18

Termini i lloc de presentació de les ofertes

CLÀUSULA 19

Mesa de contractació

CLÀUSULA 20

Obertura de les proposicions

CLÀUSULA 21

Requeriment de documentació

CLÀUSULA 22

Garantia definitiva

CLÀUSULA 23

Adjudicació del contracte

Codi Validació: AHMK9S42TLDNNM5SDT3EHEKSP | Verificació: https://cervera.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 31

ÍNDEX:

Formalització del contracte

CLÀUSULA 25

Drets i obligacions de les parts

CLÀUSULA 26

Abonaments al contractista

CLÀUSULA 27

Obligacions laborals, socials, de protecció de dades personals del
contractista

CLÀUSULA 28

Execució defectuosa i demora

CLÀUSULA 29

Deure de confidencialitat

CLÀUSULA 30

Protecció de dades de caràcter personal

CLÀUSULA 31

Prerrogatives de l’Ajuntament

CLÀUSULA 32

Modificació del contracte

CLÀUSULA 33

Suspensió del contracte

CLÀUSULA 34

Successió i cessió del contracte

CLÀUSULA 35

Subcontractació

CLÀUSULA 36

Revisió de preus

CLÀUSULA 37

Penalitats per incompliment del contracte

CLÀUSULA 38

Penalitats per incompliment del contracte

CLÀUSULA 39

Multes per infraccions contractuals

CLÀUSULA 40

Causes de resolució del contracte

CLÀUSULA 41

Recepció i liquidació

CLÀUSULA 42

Termini de garantia contractual

CLÀUSULA 43

Recursos i mesures provisionals

ANNEX I

Declaració responsable

ANNEX II

Model de comunicació de dades específiques per a la notificació electrònica

ANNEX III

Model criteris subjectes a l’aplicació automàtica de fòrmules

Codi Validació: AHMK9S42TLDNNM5SDT3EHEKSP | Verificació: https://cervera.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 31

CLÀUSULA 24

CLÀUSULA PRIMERA. Necessitat i idoneïtat del contracte
D’acord amb l’article 28.1 de la llei 9/2017, la necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és: el
subministrament d’un vehicle manipulador telescòpic nou destinat a la Brigada municipal de
l'Ajuntament Cervera. Aquest vehicle és necessari per realitzar tasques de moviments de material,
tant en l’interior del magatzem municipal, com fora de les instal·lacions municipals (a la via pública).
A la unitat de la brigada no es disposa de cap vehicle per poder fer les tasques de moviments de
materials en la via pública, ja que es necessita un vehicle matriculat i amb unes determinades
característiques que no tenen cap dels actuals vehicle de que es disposa i per tant aquest servei el
realitzen diferents contractistes externs, amb el cost addicional que a l’any 2019 va suposar un
import aproximat d’uns 8.000 €.
Per tot l’anterior, i d’acord amb l’informe de necessitat emès pel Sr. Alfred Gutiérrez Currià, enginyer
tècnic de l’Ajuntament de Cervera, en data 30 de novembre del 2021, s’entén justificada la
necessitat d’aquest contracte i la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
CLÀUSULA SEGONA. Objecte i qualificació

1.1 DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE:

TIPUS DE CONTRACTE
Objecte del contracte:

CONTRACTE DE CONCESSIÓ SERVEIS
Contracte de subministrament per l’adquisició d’un vehicle
manipulador telescòpic de primera mà.

Procediment de contractació:
Tipus de Tramitació:
Valor estimat del contracte total:
El pressupost base de licitació total
IVA 21 %:

Obert
Urgent
59.500,00 € (IVA exclòs)
71.995,00 € (IVA inclòs)
12.495,00 €

1.2 DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic diu que: sempre
que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent
de cadascuna de les parts mitjançant la divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb
el que disposa la disposició addicional quarta.
No obstant, i d’acord amb l’informe de justificació de no divisió en lots emès en data 2 de desembre
del 2021 i incorporat a l’expedient de dita contractació, inclòs en l’expedient, en aquest cas, no es
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L’objecte de la contractació és el subministrament d’un vehicle manipulador telescòpic nou amb
motor dièsel destinat a la Brigada municipal de l'Ajuntament Cervera. Per tant, la qualificació del
contracte és de subministrament i en conseqüència, la qualificació jurídica als efectes de la regulació
normativa és de contracte administratiu típic de subministrament, de conformitat amb els articles
12, 16 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.

considera convenient ni oportú la divisió en lots de l’objecte del contracte, pels motius:
 L’objecte del contracte es troba configurat per una única prestació que requereix per a la seva
execució d’un únic perfil professional. Amb això, la divisió en lots dificultaria la correcta execució
de l’objecte del contracte, des del punt de vista tècnic.
 Alhora, es dona el compliment als principis inspiradors de la contractació administrativa
d’igualtat i no discriminació i lliure competència, afavorint la participació de les petites i mitjanes
empreses, sense necessitat de dividir en lots el contracte.

1.3 CODIS D'IDENTIFICACIÓ DE LES PRESTACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE:
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
Codi CPV

Descripció

34100000-8

Vehicles de motor

34144000-8

Vehicles de motor d’ús especial

Aquest contracte es regirà per les següents normes:
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d’ara endavant LCSP), per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
 Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
 Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
 Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.
 Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
 Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament
del sector públic per mitjans electrònics.
Les parts queden sotmeses expressament al que estableix aquest plec i la corresponent
documentació adjunta. El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), el Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT) i la resta de documentació tenen caràcter contractual.
Per allò no previst als plecs, el contracte es regirà per la LCSP, pel Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, per qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
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CLÀUSULA TERCERA. Règim jurídic

Públic (RD 817/2009); per Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat mitjançant Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).
L’aplicació d’aquestes normes es durà a terme en relació amb tot el que no hagi resultat afectat
per la disposició derogatòria de la LCSP.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de
complir-les.
CLÀUSULA QUARTA. L’òrgan de contractació
D’acord amb la Disposició Addicional segona de la LCSP, correspon als alcaldes i als presidents de les
entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de
serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals
pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
La responsable del contracte, als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de contractes del
sector públic serà la Sra. Manel Cortes Santiago, cap d’unitat dels serveis municipals, a qui
correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb
la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat
contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant a través de la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=4335852
CLÀUSULA SISENA. Procediment de Selecció i Adjudicació
El contracte té naturalesa administrativa i es tipifica com a contracte de subministrament, d’acord
amb l’article 16 de la Llei de contractes del sector públic. No està subjecte a regulació harmonitzada,
de conformitat amb el que preveu l’article 20 de la Llei de contractes del sector públic llindars dels
contractes subjectes a regulació harmonitzada i la posterior actualització mitjançant Ordre
HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents contractes a
efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2018.
La contractació es durà a terme mitjançant el procediment obert regulat a l’article 156 de la Llei de
contractes del sector públic que diu que tot empresari interessat podrà presentar una proposició,
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CLÀUSULA CINQUENA. Perfil de contractant

quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors i l’article 119 de la
mateixa llei que regula la tramitació urgent de l’expedient ja que tal com s’estableix al document de
l’acord de la tramitació per urgència inclòs dins l’expedient, es justifica la necessitat la tramitació
urgent per satisfer una necessitat inajornable i per raons d’interès públic.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la
base de l’adjudicació a través de criteris quantificables a través la mera aplicació de fórmules.
CLÀUSULA SETENA. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

7.1 EL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ DEL CONTRACTE:
El pressupost màxim de licitació del contracte es fixa en la quantitat de 71.995,00 € (SETANTA-UN
MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS) inclòs IVA.
 El pressupost base licitació és de 71.995,00 € inclòs IVA.
 La quota corresponent de l'IVA és el 21% i ascendeix a un import de 12.495,00 €
Concepte

Quantia (en euros)

Pressupost base de licitació TOTAL (IVA inclòs)

71.995,00 €

Valor estimat del contracte TOTAL (IVA exclòs)

59.500,00€

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 i el preu
consignat és indiscutible.
CLÀUSULA VUITENA. Existència de crèdit

Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
2021 /01 /153 /62311 – Adquisició maquinària brigada municipal

Import
71.995,00€

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost municipal, en la qual
existeix crèdit suficient que es reté.

CLÀUSULA NOVENA. Termini d’execució i emplaçament
D’acord amb el previst al Plec de prescripcions tècniques particulars, el vehicle ha d’estar disponible
en estoc per a la seva entrega immediata dins un termini màxim de 10 dies a comptar des del dia
següent a la formalització del contracte. L’entrega serà a càrrec de !'empresa adjudicatària en les
instal·lacions de la Brigada municipal.
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Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries, en el seu cas:

CLÀUSULA DESENA. Capacitat d’obrar
D’acord amb l’article 65.1 de la llei 9/2017, de la llei de contractes del sector públic, només poden
contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la
seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional o, en els casos en què ho exigeixi
aquesta Llei, estiguin classificades degudament.
En base a l’article 84 de la llei 9/2017, de la llei de contractes del sector públic, la capacitat d’obrar
dels empresaris que siguin persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura o el document de
constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en els quals 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.
La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar s'acreditarà
mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
De conformitat amb l'article 159.4.a de la LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o en el Registre Oficial de la corresponent
Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d'ofertes.

Atès que el valor estimat de contracte és inferior al llindar previst a l’article 22 de la llei de
contractes del sector públic i per tant, no és considera subjecte a regulació harmonitzada, es seguirà
el procediment obert d’acord amb l’article 156 de la mateixa llei.
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65.
 No estar incurs en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar de l’article 71.
 No incórrer en causa d'incompatibilitat.
 Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en aquest plec.
 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
 A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han
d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves
regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del
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CLÀUSULA ONZENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar

11.1 L’article 87 de la llei de contractes del sector públic diu que la SOLVÈNCIA ECONÒMICA I
FINANCERA de l’empresari s’haurà d’acreditar a través del mitjà següent:
a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci en
l’àmbit al qual es refereix el contracte, en els últims 3 anys disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el
valor estimat del contracte, per tant, de com a mínim 60.000,00 €.
El volum anual de negocis del licitador s’haurà d’acreditar mitjançant els seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què s’hagi
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l’IRPF acompanyant
els Resums Anuals d’IVA i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun
d’aquests anys.
11.2 L’article 89 de la llei de contractes del sector públic diu que la SOLVÈNCIA TÈCNICA I
PROFESSIONAL de l’empresari s’haurà d’acreditar a través del mitjà següent:
a) Una relació dels principals subministraments realitzats de naturalesa igual o similar que els
que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de com a màxim, els tres últims anys, en
què s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat de els mateixos.
Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrants en
poder del mateix que acreditin la realització de la prestació; si escau, aquests certificats
seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
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contracte.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del
NIF. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els
registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació
d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XII de la Directiva
2014/24/UE. L’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu
defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte
del contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la
LCSP.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans
a què es refereix l’article 89.1h) de la LCSP.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores i
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) en aquest cas serà potestativa i acreditarà, excepte prova
en contra, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa a la seva solvència econòmica i
financera.
El moment en el qual s’apreciarà la concurrència dels requisits de solvència exigits per contractar
amb l'Administració serà la data de finalització de la presentació d’ofertes.
CLÀUSULA DOTZENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa

12.1 PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS:
Les proposicions han de ser úniques i els licitadors només podran presentar una oferta.

12.2 DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:
SOBRE A– Documentació administrativa (ANNEX I i ANNEX II)
Aquest document consisteix en una declaració formal i actualitzada de l'empresa interessada, haurà
d’estar signada i amb la identificació corresponent, que confirma que l'empresa compta amb les
condicions d'aptitud requerides, inclosa la de no estar incursa en prohibicions per contractar, que
compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica així com els demés criteris de
selecció i requisits de participació que s'estableixen en els plecs.
D’acord amb l’article 140.1 de la llei 9/2017 de la llei de contractes del sector públic el licitador ha de
posar de manifest el següent:

2. Que compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica exigits, en les condicions
que estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació (annex I).
3. Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 d’aquesta Llei.
4. La designació d’una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions, que ha de ser
«habilitada» de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quinzena, en els casos en
què l’òrgan de contractació hagi optat per efectuar les notificacions a través d’aquesta.
Cada licitador únicament podrà presentar una sola proposició. Tampoc es podrà subscriure cap
proposta d’unió temporal amb altres, si ho ha fet individualment o figuren en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell
subscrites. No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin de
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-les.
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1. Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot
presentar a la licitació, així com que el signant de la declaració té la deguda representació per
presentar la proposició i la declaració.

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex I i l’Annex II del
present plec de clàusules administratives particulars
SOBRE B: Proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica (ANNEX III)
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic (SOBRE B),
signat pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda “Proposició
econòmica per licitar a la contractació de subministrament d’un vehicle manipulador telescòpic.”
CLÀUSULA TRETZENA. Criteris d'Adjudicació
D’acord amb l’article 145 de la llei 9/2017 de la llei de contractes del sector públic, l’adjudicació dels
contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu.
Seran desestimades les ofertes que no presentin un grau suficient d’adaptació al que preveu aquest
plec o un bé un grau de qualitat acceptable de la documentació presentada.
Els criteris de valoració que han de servir de per l’adjudicació del contracte i determinar la oferta més
avantatjosa, relacionats en ordre decreixent d’importància, amb la ponderació que se li atribueix a
cadascun d’ells. La valoració de les ofertes es realitzarà de conformitat a la documentació
presentada, i es regularà en base a una puntuació total de 65 punts.
Per la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris
d’adjudicació següents:
Millora de l’oferta econòmica

50 punts

Ampliació del termini de garantia

15 punts

Puntuació total màxima

65 punts

13.1

Oferta econòmica: PUNTUACIÓ MÀXIMA: 50 PUNTS

Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 60 punts a l’oferta mes baixa (la més
avantatjosa per l’ajuntament) i 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació (les que no realitzin cap
baixa) i la resta es puntuaran de manera proporcional.
En cap cas el valor ofertat podrà ser superior al pressupost base de licitació, en cas que això es
produís, la oferta quedarà automàticament descartada. Els llindars màxims als quals els licitadors
hauran d’oferir una baixa son:
EL PRESSUPOST BASE (IVA EXCLÒS): 59.500,00€
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte:
 La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al
que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
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CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT APLICACIÓ DE FÒRMULES (SOBRE B)

proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.
 La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes,
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el
moment en què es produeixi l’empat.
13.2

Augment en el termini de garantia: PUNTUACIÓ MÀXIMA: 15 PUNTS

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de la següent manera:
ANYS

PUNTS

Ampliació d’entre 1-2 anys més

3 p.

Ampliació d’entre 3-4 anys més

6 p.

Ampliació d’entre 5-6 anys més

9 p.

Ampliació d’entre 7-8 anys més

12 p.

Ampliació d’entre 9-10 anys o
més

15 p.

CLÀUSULA CATORZENA. Condicions especials d’execució

 L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a les
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini legalment
establert. A més, es considera condició especial d’execució, l’obligació del contractista de
subministrar informació referent al subcontractista i el compliment de pagaments als mateixos.
El seu incompliment tindrà la consideració d’infracció molt greu, poden comportar una penalitat
de fins el 50% de l’import del subcontracte.
Aquesta condició especial d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 de la LCSP,
tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix l’article 71.2.c), amb
independència de les penalitats que com a falta molt greu li pertoquin.
 L'empresa contractista està obligada al compliment de les condicions salarials dels treballadors
conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. En cas d’incompliment d’aquest requisit,
s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial als efectes previstos en l’article 211 de la
LCSP
 L'empresa contractista està obligada al compliment de les consideracions de tipus social o
relatives a l’ocupació que persegueixin:
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D’acord amb l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
l’article 53 de les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Cervera, les condicions
especials d’execució per aquest contracte són les següents:

a) Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint l’aplicació
de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina;
b) Afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral i la conciliació del treball i
la vida familiar;
c) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables d’acord amb l’establert a la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de Riscos Laborals, l’empresa adjudicatària posarà a disposició de
l’Ajuntament sempre que l’hi sigui requerit la documentació relativa a les obligacions que
estableix aquesta norma.
 Avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, i planificació de l’acció
preventiva.
 Mesures de protecció i de prevenció que s’han d’adoptar i, si s’escau, material de
protecció que s’ha d’utilitzar.
 Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels
treballadors
 Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors i conclusions obtingudes.
 Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una
incapacitat laboral superior a un dia de treball.
Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 de la LCSP,
tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix l’article 71.2.c), amb
independència de les penalitats que com a falta molt greu li pertoquin.
CLÀUSULA QUINZENA. Admissibilitat de Variants
No s'admeten variants.

D’acord amb l’article 149 de la llei de contractes del sector públic, i a aquests efectes, s’estableixen
els paràmetres objectius, que han de permetre identificar els casos en que una oferta es considera
anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considerarà anormalment baixa l’oferta que compleixi els
dos criteris següents:
 Que el component de l’oferta específicament relatiu al preu sigui un 25% més baix que el
pressupost de licitació.
 Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
 Que la puntuació que pel component de l’oferta específicament relatiu al preu sigui superior
a més d’un 20% a la de l’altra oferta.
 Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu
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CLÀUSULA SETZENA. Ofertes anormalment baixes

En el cas que en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, alguna
d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors afectats un termini de
cinc dies (5) hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els
permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris prevists a l'article 149.4
de la Llei 9/2017.
Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic que analitzi detalladament les
motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents.
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com a
desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà
a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió.
Quan resulti adjudicatària del contracte una empresa que hagués estat incursa en presumpció
d'anormalitat, l'òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment
detallat de l'execució d'aquest, amb l'objectiu de garantir la correcta execució del contracte sense
que es produeixi un minvament en la qualitat dels serveis, les obres o els subministraments
contractats.
CLÀUSULA DISSETENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'Empats
Quan es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, l'empat es resoldrà
mitjançant la realització d’un sorteig públic.
CLÀUSULA DIVUITENA. Termini i lloc de presentació de les ofertes
El termini de presentació d’ofertes és de VUIT (8) dies naturals, següents a la publicació al perfil del
contractant, de conformitat amb l’article 156.6 i 119.2b) de la LCSP. En cas de que finalitzés en
dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent.
El lloc de la presentació de proposicions es farà únicament a través de la plataforma electrònica de
l’Ajuntament de Cervera, d’accés gratuït:
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sigui superior en més d'un 20% a la puntuació més baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
 Que la puntuació que li correspongui a l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a
la mitjana aritmètica les ofertes econòmiques presentades.
 Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu,
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la
desviació mitjana d'aquestes puntuacions. Per calcular la desviació mitjana de les
puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva
puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana
de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=4335852
Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en el plec de clàusules administratives
particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut
de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, així com del projecte i del plec de prescripcions
tècniques, sense cap reserva.
CLÀUSULA DINOVENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar la
documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 i al punt 7 de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
la qual estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part
d'ella, com a vocals, el Secretari o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la
funció de control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o
membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres
electes que, en el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç
del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci de licitació o
bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un Anunci específic en el citat
perfil.
President

Paer en cap o regidor/a a qui delegui

Vocals

Secretari de l’Ajuntament de Cervera o suplent

Cap d'unitat dels serveis municipals l’Ajuntament de Cervera o suplent
Enginyer tècnic de l’Ajuntament de Cervera o suplent
Tècnica del Departament de secretaria o suplent
Actuarà com a secretari de la Mesa el vocal funcionari adscrit al departament de Secretaria. En tot
moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels tècnics que
consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.
CLÀUSULA VINTENA. Obertura de Proposicions
La Mesa de Contractació es constituirà en un termini màxim de (10) DEU dies naturals després de la
finalització del termini de presentació de les proposicions i qualificarà la documentació
administrativa a què es refereix l'article 157.1 de la LCSP. La mesa de contractació procedirà a

Codi Validació: AHMK9S42TLDNNM5SDT3EHEKSP | Verificació: https://cervera.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 31

Interventora de l’Ajuntament de Cervera o suplent

l'obertura del sobre que conté la documentació administrativa i després la proposició econòmica
quantificable de forma automàtica. Un cop acabada la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió
de les ofertes que no compleixin els requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de
les ofertes.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost
base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec,
comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora
reconegui l’existència d’error o inconsciència que la fa inviable.
A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.
Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest acte, a comprovar
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades si consta inscrita o bé, per altres mitjans
que l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per
formular l'oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica i no està incursa en cap prohibició
per contractar.
D'acord amb l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions suposa l'autorització a la mesa i a
l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic o les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat
membre de UE.

En aquest acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al licitador
que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de DEU (10) dies hàbils (article 145 de la
LCSP) des de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com
perquè aportació el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació
justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure
a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti
la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació,
atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Garantia Definitiva
El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 5%
del preu, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats
d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves
sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments
públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals
hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se celebrin a
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CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Requeriment de Documentació

l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments
financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà
de dipositar-se als establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes
de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per
operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats
en la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017 i transcorreguts 6
mesos des de la data de termini del contracte (si l’adjudicatari reuneix el requisit de petita o mitjana
empresa) o bé 1 any en els restants supòsits, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin
tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva
devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats. (art 111.5 LCSP)
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Adjudicació del Contracte
La regidoria de serveis municipals, per delegació expressa de l’Alcalde de l’Ajuntament de Cervera
adjudicarà el contracte dins dels VUIT (8) dies naturals següents a la recepció de la documentació a
què fa referència la clàusula 21 del present plec, d’acord amb allò establert a l’art. 150.3 de la LCSP,
sempre que el licitador hagi presentat la documentació dita i hagi acreditat que reuneix les
condicions exigides a l’efecte.
L’adjudicació del contracte haurà de concretar i fixar els termes definitius del contracte. Així mateix,
no podrà declarar-se deserta la present licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren al present plec.

El contracte es formalitzarà en document electrònic administratiu per part de l’Ajuntament de
Cervera, no més tard de QUINZE (15) dies hàbils següents al de la notificació, en la forma prevista a
l’art. 153.3 de la LCSP.
A petició del contractista s’elevarà el contracte a escriptura pública, sent a la seva costa les despeses
de l’atorgament. En aquest cas, el contractista ve obligat al lliurament d’una còpia autoritzada a
l’administració contractant i en cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el
contracte clàusules que impliquin l’alteració dels termes de l’adjudicació.
Quan per causes imputables al contractista, no es pogués formalitzar el contracte dins del termini
assenyalat, es resoldrà el mateix amb pèrdua de la fiança i indemnització dels danys i perjudicis
ocasionats, podent-se adjudicar al licitador o licitadors següents a aquell, per ordre de les seves
ofertes, comptant amb la conformitat del nou adjudicatari.
L’anunci de formalització del contracte es publicarà al perfil contractant de l’Ajuntament de Cervera,
d’acord amb l’art. 154.1 de la LCSP.
El contractista signarà digitalment, conjuntament amb el contracte, la resta de la documentació
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CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Formalització del Contracte

annexa, com a prova de la seva voluntat de donar compliment fidel.
El contracte incorporarà com a annexos:
a) Aquest plec de clàusules administratives particulars
b) El plec de prescripcions tècniques particulars
c) L’oferta econòmica
d) El document de constitució de la garantia definitiva
El contracte s’haurà d’iniciar en un termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte
d’acord amb l’article 119.6 de la LCSP.
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Drets i Obligacions de les Parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:

b) L’adjudicatari queda obligat a facilitar a l’Ajuntament de Cervera tota la informació necessària
per a donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern. Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant
prèvia sol·licitud per part d’aquest. La informació al complet serà facilitada en un termini mínim
de 10 dies i màxim d’un mes a comptar des de la sol·licitud formulada per l’ens contractant,
excepte que el contractista pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la informació en
aquest termini. En cas de no compliment d’aquesta obligació de facilitació d’informació, l’òrgan
de contractació queda facultat per a resoldre el contracte sense que el contractista tingui dret a
reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix, l’adjudicatari haurà de respondre pels danys
i perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de l’incompliment d’aquesta obligació, havent
de respondre per aquest concepte la garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari.
c) L’adjudicatari es compromet a fer complir, en tot moment, al seu personal afectat per aquest
contracte, les normes contingudes en les Normes de prevenció de riscos laborals que estiguin
en vigor, i totes aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicació, a fi d’evitar perills i
accidents. Igualment es compromet a acatar qualsevol norma de seguretat elaborada per
l’Ajuntament de Cervera que afecti a les seves instal·lacions i allà on els empleats del contractista
desenvolupin els seus treballs. I quan per a la prestació del contracte s’hagin de realitzar treballs
amb concurrència amb altres contractistes, a complir amb l’establert a l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals y el RD 171/2004 de 30 de gener que el complementa en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
d) D’altra banda, l’adjudicatari ha de complir amb la normativa vigent referent a la maquinària i
transport de productes, de manera que totes les màquines, camions i altres mitjans de
transport que utilitzi en la realització de les seves tasques disposin del marcatge CE, siguin aptes
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a) L’adjudicatari s’obliga a tenir en tot moment afiliats i en alta a la seguretat social a tots els
treballadors que intervinguin, d’alguna forma, en la realització de l’objecte del contracte, i dels
que necessiti per dur a terme les tasques de coordinació, direcció i control de l’execució de
l’obra.

per a realitzar els transports contractats i tinguin les revisions pertinents per tal de no
contaminar el medi ambient, ja sigui per contaminació a l’atmosfera o per contaminació al sòl.
e) L’adjudicatari comunicarà al responsable del contracte designat per l’Ajuntament de Cervera de
les incidències que es produeixin durant la realització de les prestacions contractades. Sempre
que es produeixi un accident, el contractista tindrà l’obligació de donar-ne compte al responsable
del contracte de l’Ajuntament de Cervera. I vindrà obligat a realitzar un informe del mateix en el
que es reflecteixin les causes que han originat l’accident i les mesures preventives adoptades.
f)

Així mateix serà responsabilitat de la recollida, transport i correcta gestió dels residus objecte
d’aquest contracte.

Totes les obligacions anteriorment relacionades tindran la consideració de condició especial en
relació amb l'execució del contracte, de conformitat amb el que disposa l'article 202 de la LCSP, amb
els efectes que estableix l'article 211.1 f) de la Llei esmentada.
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Abonaments al contractista
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de factura
degudament conformada, en la qual s’inclourà a més de les dades i requisits establerts en el Reial
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional
32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la Llei 9/2017, l'Administració tindrà obligació
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la
conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que
s'ha fixat en l'article 210.4, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment de
dit termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà
d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en
els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma
escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la
prestació del servei.
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que
es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents a la prestació del
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El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des
de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-se
en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La
factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector
Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la
presentació en un registre administratiu.

servei.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Obligacions laborals, socials, de protecció de dades
personals i mediambientals del contractista
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat
social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat
per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant
l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les
normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari
estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu
sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està
obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es
dictin en l'àmbit municipal.

El contractista està obligat a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis parcials
fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà imposar les penalitats, en la forma i
condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. Si les penalitats per demora arriben a un
múltiple del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el
contracte o bé acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt
d’acord amb allò establert a l’article 195.2 LCSP, amb els requisits i tràmits establerts a l’article 100
RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un informe on determinarà si el retard fou produït por
motiu imputables al contractista.
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 a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es
puguin deduir de les certificacions esmentades. L’import de la penalitat no exclou la indemnització
de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa
contractista.
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CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Execució defectuosa i demora

En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, es podran imposar
les penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Deure de confidencialitat
En relació amb la confidencialitat, serà d’aplicació allò disposat a l’article 133 de la LCSP. El
contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés
amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagués conferit aquest caràcter en els plecs o en
el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Sens perjudici del que
estableix la legislació en matèria d’accés a la informació pública i de les disposicions de la LCSP
relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que ha de donar-se als candidats i licitadors,
aquests podran designar coma confidencial la informació referida a secrets tècnics o comercials
aportada conjuntament amb les ofertes, així com aspectes confidencials d’aquestes. Els òrgans de
contractació no podran difondre aquesta informació sens el seu consentiment. No tindran caràcter
confidencial en cap cas l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses a la declaració
responsable.

En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament
general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedarà obligat al seu
compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació
essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic.
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’Ajuntament de Cervera com
a responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de
dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les dades personals
del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n
deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions
precontractuals i contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de
transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o
la limitació o oposició al tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a
l’Ajuntament de Cervera.
El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest deure es
mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual.
CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Prerrogatives de l’Ajuntament
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CLÀUSULA TRENTA. Protecció de dades de caràcter personal

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 190 de LCSP, 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) Declarar la responsabilitat imputable al contractista a raó de l’execució del contracte
e) Suspendre l’execució del contracte.
f) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la
LCSP. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. L’exercici de les prerrogatives de
l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de
la LCSP. La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article
207 de la LCSP. Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.

L’Administració, per raons d’interès públic, podrà acordar la suspensió de l’execució del contracte.
Igualment, procedirà la suspensió del contracte si es donés la circumstància assenyalada a l’article
198.5 de la LCSP. A efectes de suspensió del contracte, s’estarà al que disposa l’article 208 de la LCSP
i l’article 103 del RGLCAP.
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin. de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament
dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en
aquest precepte.
CLÀUSULA TRENTA - QUATRENA. Successió i cessió del contracte

34.1 SUCCESSIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA:
En el cas de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent
amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i
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CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Suspensió del contracte

obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició
de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats
beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del
contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la
capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a
criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que
suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que
estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix
les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes
com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.

Els drets i obligacions que dimanen d’aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó
determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de
la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de
2 mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió,
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 % de l’import del contracte. Aquest requisit no
s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi
obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del
concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible en
funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de
contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
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34.2 CESSIÓ DEL CONTRACTE:

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l’empresa que cedeix el contracte.
CLÀUSULA TRENTA - CINQUENA. Subcontractació

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan
urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les
conseqüències següents:
 La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del
subcontracte.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions
en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula trenta-unena d’aquest plec. El
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del
contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de
les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de
la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa
privada. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
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El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de l’objecte del contracte, excepte
que conforme a l’establert a les lletres d) i i) de l’apartat segon de l’article 115 LCSP, la prestació o
part de la mateixa hagi de ser executada directament pel contractista i sempre que es compleixin els
requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 215 LCSP.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què
disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els
nous subcontractes.

CLÀUSULA TRENTA - SISENA. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
CLÀUSULA TRENTA - SETENA. Oferta integradora
En base l’article 99.5 de la LCSP, diu que es podrà adjudicar a una oferta integradora, sempre que es
compleixin tots i cadascun dels requisits següents:
a) Que aquesta possibilitat s'hagi establert al plec que regeixi el contracte i es reculli a l'anunci de
licitació. Aquesta previsió ha de concretar la combinació o combinacions que s'admet, si s'escau,
així com la solvència i la capacitat exigida en cadascuna.
b) Que es tracti de supòsits en què hi hagi diversos criteris d’adjudicació.
c) Que prèviament es dugui a terme una avaluació comparativa per determinar si les ofertes
presentades per un licitador concret per a una combinació particular de lots compliria millor, en
conjunt, els criteris d'adjudicació establerts al plec respecte a aquests lots, que les ofertes
presentades per als lots separats de què es tracti, considerats aïlladament.
d) Que els empresaris acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica corresponent, o, si
escau, la classificació, al conjunt de lots pels quals liciti.
En els contractes adjudicats per lots, i llevat que s'estableixi una altra previsió al plec que regeixi el
contracte, cada lot constituirà un contracte, excepte en casos en què es presentin ofertes
integradores, en què totes les ofertes constituiran un contracte.

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els termes
previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El
règim de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP.
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències
especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i
lleus.
37.1 INFRACCIONS MOLT GREUS:
 L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s establertes pel
dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a
l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable del
contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
 Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes,
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CLÀUSULA TRENTA - VUITENA. Penalitats per incompliment de contracte

etc.).
 L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per part
del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.
 L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades
de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la prestació.
 Reincidència en la comissió de tres faltes greus

37.3 INFRACCIONS LLEUS:
 No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats en la
prestació del servei.
 Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
 Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.
Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les obligacions o
condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.
CLÀUSULA TRENA-NOVENA. Multes per infraccions per contractuals
L’òrgan de contractació, en el suposat cas que es consideri que s’ha pogut cometre una penalitat
descrita en l’apartat anterior (clàusula 37), previ procediment sancionador contradictori instruït a
l’efecte, la imposició de les següents penalitats contractuals:
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37.2 INFRACCIONS GREUS:
 Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a la
prestació.
 No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de qualsevol
acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.
 No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
 No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
 No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
 Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o subcontractista.
 Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de
contractació.
 L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per part
del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.
 L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de conveni
col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la prestació.
 Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

 Per infraccions molt greus: Multa del 5,1 % al 10% de l’import del contracte adjudicat
 Per infraccions greus: Multa del 2,6 % fins al 5% de l’import del contracte adjudicat
 Per infraccions lleus: Multa fins al 2,5% de l’import del contracte adjudicat
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els
següents criteris de graduació:
1. la gravetat de la infracció comesa,
2. la importància econòmica,
3. l’existència d’intencionalitat,
4. la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
5. la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la mateixa
naturalesa
6. el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
7. el benefici obtingut pel contractista.

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 de la LCSP les de
l’article 313 que especifica les causes de resolució dels contractes de serveis i són les següents:
a) El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l'òrgan
de contractació de la iniciació del contracte per un termini superior a 4 mesos a partir de la data
assenyalada en el mateix per al seu començament, llevat que al plec se n'assenyali un altre
menor.
b) El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per un
termini superior a 8 mesos acordada per l'òrgan de contractació, llevat que en el plec se
n'assenyali un altre menor.
c) Els contractes complementaris quedaran resolts, en tot cas, quan es resolgui el contracte
principal.
La resolució del contracte dóna dret al contractista, en tot cas, a percebre el preu dels estudis, els
informes, els projectes, els treballs o els serveis que efectivament hagi realitzat d'acord amb el
contracte i que hagin estat rebuts per l'Administració.
En els supòsits de resolució previstos a les lletres a) i c) de l'apartat primer del present article, el
contractista només tindrà dret a percebre, per tots els conceptes, una indemnització del 3% del preu
d'adjudicació del contracte, IVA exclòs .
En els supòsits de resolució contemplats a la lletra b) de l'apartat 1 del present article, el contractista
tindrà dret a percebre, per tots els conceptes, el 6 % del preu d'adjudicació del contracte dels serveis
deixats de prestar en concepte de benefici industrial, IVA exclòs, entenent-se per serveis deixats de
prestar els que resultin de la diferència entre els reflectits en el contracte primitiu i les seves
modificacions aprovades, i els que fins a la data de notificació del desistiment o de la suspensió
s'hagin prestat.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
CLÀUSULA QUARANTA-UNENA. Recepció i liquidació
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CLÀUSULA QUARANTA. Causes de resolució

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 de la
LCSP i l’article 204 del RGLCAP. L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa
contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau,
requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió
de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de
l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. A més, les unitats
de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules contractuals que
estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats de recepció i
de correcta execució.
CLÀUSULA QUARANTA-DOSENA. Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 6 mesos a comptar des de la signatura de conformitat de la
prestació contractada.

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de contractació procedirà la interposició
del recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i la legislació bàsica del procediment administratiu comú.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, i
la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Codi Validació: AHMK9S42TLDNNM5SDT3EHEKSP | Verificació: https://cervera.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 31

CLÀUSULA QUARANTA-TRESENA. Recursos i mesures provisionals

Expedient: 1808/2021

ANNEX I:
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/la
Sr./Sra.........................................en
nom
l’empresa........................................................ amb domicili
carrer.................................número............, i amb NIF..................,

i
a

representació
.......................................,

de
al

DECLARA:

1) La personalitat jurídica i la capacitat d’obrar de l’empresa, de conformitat amb la clàusula
10ena del PCAP que regula aquesta licitació. Així mateix, declara que la societat està constituïda
vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació.
2) Que el signant ostenta la representació suficient de la societat per presentar la proposició i la
declaració.
3) La seva no incursió en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar amb l’administració
pública, ni de conflictes d’interessos, previstes en l’art. 71 de la LCSP.
4) Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social de conformitat amb el què 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.
5) La solvència tècnica, professional i econòmica, de conformitat amb els articles 87 i 88 de la LCSP
i d’acord amb la clàusula 11ena del PCAP que regula aquesta licitació, així com totes les
autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
6) La plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o bé s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a
l’article 2 del Reial Decret 364/2005 de 8 d’abril. (únicament en el cas d’empreses de 50 o més
treballadors)
7) Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variació.
8) Que, en el cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.
9) Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995 , de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris
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Que l’empresa a la qual representa, ................................................, compleix les condicions
establertes per contractar amb l’administració, i en especial per a la licitació i adjudicació del
contracte de serveis: “Proposició econòmica per licitar a la contractació de subministrament d’un
vehicle manipulador telescòpic.”. Relatives a:

per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener,
pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d'activitats
empresarials.
10) Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la
seva participació en aquest procediment de contractació.
11) Que no li afecta la condició especial de compatibilitat regulada a l’article 70.1 de la LCSP ,
consistent en que ni el licitador ni les empreses vinculades al mateix, en el seu cas, han participat
en l’elaboració de les especificacions tècniques dels documents preparatoris del contracte o han
assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment.
12) Que manifesta que accepta íntegrament el projecte i el Plec de Clàusules Administratives
particulars, i es compromet a complir les obligacions especificades en aquests documents.
de del 2021

(Signatura)
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Cervera,

Expedient: 1808/2021

ANNEX II:
MODEL DE COMUNICACIÓ DE DADES ESPECÍFIQUES PER A LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
SOL·LICITANT:

Nom i cognoms/ Raó social

Document identitat NIF/CIF

REPRESENTANT:

Nom i cognoms/ Raó social

Document identitat NIF/CIF

DADES DE CONTACTE:

Nom i cognoms de la persona de contacte

Telèfon mòbil

Adreça de l’empresa (carrer, plaça...)

Codi postal i població

Fax

Correu electrònic

Comunico les dades específiques de contacte, correu electrònic i el telèfon mòbil, per a la notificació
electrònica de tots els actes del procediment obert convocat per a la contractació de les dels serveis:
“Proposició econòmica per licitar a la contractació de subministrament d’un vehicle manipulador
telescòpic.”

A Cervera a ___ de ________ de 2021.

Signatura del candidat,
Signat: _________________
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Telèfon fix

Expedient: 1808/2021

ANNEX III:
MODEL CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ PER FÓRMULA

SOBRE B – PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA
El/la
Sr./Sra.........................................en
nom
l’empresa........................................................ amb domicili
carrer.................................número............, i amb NIF..................,

i

representació
.......................................,

a

de
al

DECLARA:
Que assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte de subministrament per l’adquisició d’un vehicle manipulador telescòpic
per l’Ajuntament de Cervera, amb expedient número 1808/2021, es compromet a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb la següent PROPOSTA:
 MILLORA DE L’OFERTA ECONÒMICA:
EL PRESSUPOST BASE (IVA EXCLÒS): 59.500,00€
Es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la
quantitat

total

de:

...........................€

(xifra

en

lletres

i

en

números),

de

les

quals ...........................................€, es corresponen al preu del contracte i .........................€ es
corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Faig constar que conec els Plecs i documents contractuals que serveixen de base al contracte i ho
accepto íntegrament, a més, em comprometo a augmentar el termini de garantia, per un termini de
________________ (indicar número de mesos i anys previstos).
A Cervera a ___ de ________ de 2021.
Signatura del candidat,
Signat: _________________

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: AHMK9S42TLDNNM5SDT3EHEKSP | Verificació: https://cervera.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 31

 AUGMENT DEL TERMINI DE GARANTIA:

