PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS DE RÀDIO GRANOLLERS, LA PLATAFORMA IP DE RÀDIO
I EL SISTEMA DE STREAMING DE LA SOCIETAT ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L., A
ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
Expedient de contractació 20/18
IX. EXECUCIÓ, OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA, DURADA I REBUDA
IX.1. Execució del contracte
El contracte s’executarà amb subjecció a allò que s’estableix en les seves clàusules i en els Plecs que el
defineixen, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista Roca Umbert, Fàbrica
de les Arts, S.L.
En cas de produir-se una suspensió del contracte, s’estarà a allò que preveuen l’article 208 de la LCSP i demés
normes de desenvolupament.
L’execució del contracte es realitzarà pel contractista amb les responsabilitats que estableix l’article 311 de la
LCSP.
IX.2. Obligacions
S’estableixen les següents condicions especials d’execució de tipus social, laboral o relacionades amb el medi
ambient:
- L'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de
seguretat i salut en el treball i d'integració laboral, en particular:
a) Amb les condicions laborals reconegudes en els convenis col·lectius, pactes o acords d’empresa o
contractes laborals que siguin d’aplicació.
b) Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrits a l'execució del contracte, i descrita en
el Plec de Prescripcions Tècniques, bé com a conseqüència de la subrogació de treballadors en qualsevol
de les seves modalitats, bé per la definició de les condicions exigides per l'òrgan gestor per a la prestació
del servei, sense que procedeixi suspensió o extinció dels contractes de treball de la plantilla llevat les
suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora i d'acomiadaments
disciplinaris.
c) Durant tot el període d'execució del contracte, a no minorar unilateralment les condicions de treball que,
en matèria de jornada i salari, i en els termes analitzats, així com qualsevol millora sobre la legislació laboral
bàsica aplicable que correspongui en cada moment a les persones treballadores adscrites al contracte en
funció del conveni col·lectiu que resulti d'aplicació al presentar-se l'oferta, llevat d’acord explícit entre
empresa i la representació dels treballadors.
d) Tenir a disposició documentació complerta i verificable sobre els treballadors i treballadores
empleats/des, a presentar-la a l'òrgan de contractació quan aquest ho requereixi i a advertir a les persones
treballadores sobre la possibilitat d'una inspecció per part de l’esmentat òrgan.
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e) Elaborar, com a mínim trimestralment, un informe que enviarà a l’òrgan de contractació, amb una anàlisi
de les incidències i conclusions sobre la qualitat del servei i amb propostes de correcció i/o millora.
f) En cas que el programari no estigui operatiu per alguna incidència imprevista imputable a l´adjudicatari,
aquesta incidència serà causa de penalització.
g) En cas que la latència mitjana se superi de forma reiterada, provocant una degradació del servei i un
greuge per als usuaris del programari, i sempre que es demostri que aquesta degradació del servei és
imputable a l´adjudicatari, serà causa de penalització. Quan es produeixi aquesta situació es donarà un
màxim de 15 dies a l´adjudicatari per esmenar-la, i en cas que no es retorni a una latència de resposta igual
o inferior a la mitjana indicada, podrà ser causa de rescissió del contracte.
h) Així com aquelles recollides en el Plec de prescripcions tècniques particulars.
Aquestes condicions especials d'execució del contracte es consideren obligacions contractuals
essencials.
Altres condicions d’execució, com a obligació essencial del contracte:


A l'inici d'execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla d'igualtat entre homes i
dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2007 sobre la igualtat
efectiva entre homes i dones.



Que el licitador, les empreses filials, els contractistes i subcontractistes no realitzaran operacions
financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalades per aquestes o en el seu defecte per l'Estat espanyol, i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda
pública. Es presentarà declaració responsable.
En el supòsit que aquestes empreses tinguin relació amb els paradisos fiscals sense incórrer en les
actuacions il·legals descrites a l'apartat anterior, presentaran declaració responsable i s’haurà
d’acompanyar la documentació descriptiva sumària dels moviments financers concrets i la informació
relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el Perfil del Contractant del fet que l’empresa ha
declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.

Condicions d’execució general:
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus termes,
tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
IX.2.1. Obligacions del contractista de caràcter específic i despeses exigibles
Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable.
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el contractista resta
específicament obligat a:
1. Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball,
d'integració social de les persones amb discapacitat i de protecció del medi ambient. A més, en general,
respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'ocupador, així com del
compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre
aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.
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Així mateix, tindrà en compte la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb
diversitat funcional, així com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a
totes les persones, tal com són definits aquests termes en la legislació vigent.
També estarà obligat a incorporar el principi de no discriminació per raó de gènere, evitant a més en tots
els casos l'ús del llenguatge i imatges sexistes.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista no implicarà responsabilitat de cap tipus
per a l'Administració. Així mateix el personal de l'empresa contractada no tindrà cap vinculació laboral amb
l'Administració, d'acord amb la Disposició Addicional primera del Real Decreto 2/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.
2. L’empresa adjudicatària s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les incloses a l’article 28 RGPD oferint
garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el
tractament sigui conforme als requisits del present Reglament i garanteixi la protecció dels drets dels
interessats.
Així mateix, aquest haurà de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de tractament
d’acord amb els articles 30.2 RGPD en relació al deure de portar un registre de totes les categories
d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable i l’article 32.1. en relació al deure
d’aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc i
disposar d’un Delegat de Protecció de dades si correspon.
-

El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte, en qualitat d’encarregat del tractament,
haurà de l’aplicar mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que
els tractaments que realitzi siguin conforme amb el 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 i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i resta de la legislació sobre
protecció de dades.
L'encarregat del tractament podrà acreditar el compliment de la legislació sobre protecció de
dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació d'un Delegat de Protecció
de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se a un control de garanties del
compliment per part de Roca Umbert. Fàbrica de les Arts. S.L.

-

L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de dades personals
queden, expressa i específicament obligats, a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar
estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades personals a la qual puguin accedir i
que puguin conèixer com a conseqüència de la prestació del servei.
Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o extingir-se aquest
contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels treballadors amb l'encarregat del
tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per tractar dades
personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de
confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i també garantirà la formació necessària
en matèria de protecció de dades de les persones autoritzades per tractar dades personals.

-

Roca Umbert. Fàbrica de les Arts. S.L, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a
l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots els
tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions respecte a les
transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional.

-

Roca Umbert. Fàbrica de les Arts. S.L vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel
compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el tractament,
inclosa la realització d'inspeccions i auditories.
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-

L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per compte de Roca
Umbert. Fàbrica de les Arts. S.L , per a l’execució de la prestació del servei.

-

L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota la informació
necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per permetre i
contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable del tractament
o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.

-

L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les categories
d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui el que determina
l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.

-

L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la seguretat del
tractament, d'acord amb l'avaluació de riscos realitzada per Roca Umbert. Fàbrica de les Arts.
S.L .

-

L'encarregat del tractament comunicarà a Roca Umbert. Fàbrica de les Arts. S.L les sol·licituds
d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser
objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de
l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat.
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent
al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser
rellevants per resoldre la sol·licitud.

-

L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el moment de la
recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es realitzaran, de mutu
acord amb Roca Umbert. Fàbrica de les Arts. S.L.

-

L'encarregat del tractament notificarà a Roca Umbert. Fàbrica de les Arts. S.L les violacions de
la seguretat de les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini
màxim de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament General de
Protecció de Dades.

-

L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la seva opinió, una
instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades.

-

L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de tractament:
a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis encomanats i a no a
aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que compti amb l'autorització
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni difondre'ls, ni tan
sols per a la seva conservació o emmagatzematge.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del responsable,
d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable identificarà, de
forma prèvia i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar
i les mesures de seguretat a aplicar per procedir a la comunicació.

-

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional,
en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic espanyol que li sigui aplicable, informarà al
responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons
importants d'interès públic.

-

L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització prèvia per escrit,
específica o general, del responsable.
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En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització
assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament per compte
del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou encarregat, que haurà de complir
les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en aquest document,
informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat
quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb
els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les dades personals i a la
garantia dels drets de les persones afectades.
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent plenament
responsable davant el responsable referent al compliment de les seves obligacions.
-

L'encarregat del tractament haurà de retornar a Roca Umbert. Fàbrica de les Arts. S.L les dades
de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La
devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats
per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.

3. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers, d’acord amb allò que preveu l’article 196
de la LCSP.
4. Executar el contracte al seu propi risc i ventura, tal com assenyala l’article 197 de la LCSP.
5. El contractista quedarà vinculat per l'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus
termes, tindrà el caràcter d'obligació essencial del contracte, així com les obligacions establertes en
aquesta clàusula.
6. El contractista/adjudicatari haurà de justificar, tenir contractada i en vigor la següent pòlissa d’assegurança
amb les següents cobertures: Pòlissa de Responsabilitat Civil General, per un límit d’indemnització de com
a mínim 600.000 € per sinistre i any; per danys materials, lesions personals i les conseqüències
ocasionades a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i a tercers, per fets esdevinguts en relació amb
l’activitat objecte de la licitació. Aquesta pòlissa inclourà les cobertures de R.C Explotació, R.C.
subsidiària, R.C Creuada amb el mateix límit anteriorment detallat i sense sublímit per víctima, pèrdua de
documents, danys al domini públic radioelèctric. També haurà d’incloure la Responsabilitat Civil patronal
amb un sublímit de 300.000 €.
Caldrà aportar original de la pòlissa i rebut o fotocòpia degudament autenticada d'ambdós, amb caràcter
previ a l'adjudicació; o bé, certificat de la companya d'assegurances amb qui té subscrita la pòlissa o de la
corredoria que actua de mediadora que expressi la vigència d'aquella, el risc i el capital assegurat o import
de les indemnitzacions amb què ha de respondre la pòlissa durant la vigència del contracte. En cas d'Unió
Temporal d'Empresa, el contractista haurà de contractar l'assegurança requerida a nom de la UTE.
7. A presentar cada 6 mesos al responsable del contracte de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., relació
del personal adscrit al contracte indicant les mateixes dades que hauran de coincidir amb els annexos de
subrogació de personal que consten en el plec tècnic, d'acord amb la clàusula XX del plec de
prescripcions tècniques, així com la resta de documents de control i supervisió en la freqüència
estipulada.
8. Durant la durada d'execució del contracte, l'empresa té l'obligació de donar compliment a la Llei 26/2015
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència pel que fa a la
acreditació de no estar condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals dels
treballadors/es adscrits/es al contracte.
9. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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10. L’empresa adjudicatària, en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant declaració
responsable l’afiliació i l’alta en la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l’execució
del contracte.
11. Guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte, en els termes establerts a l’article 133 de la LCSP.
12. Quan li sigui requerit pel responsable del contracte, ensenyar les certificacions negatives del Registre
central de delinqüents sexuals vigent de cadascuna de les persones que executa el contracte ja sigui
personal propi com, en el seu cas, de l’empresa subcontractada.
13. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també
ha de fer d'enllaç amb el responsable del contracte.
14. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta
gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte, d’acord
amb la legislació vigent.
15. Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que ha detallat
en la seva oferta, de conformitat amb allò que prescriu l’article 76 de la LCSP. Ha d’assignar també els
facultatius el nom dels quals figura en la seva oferta, amb la dedicació que en ella es defineix.
16. Adopció de les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i adopció de les mesures
necessàries per evitar que de l'execució del contracte puguin derivar-se danys al personal municipal o a
la ciutadania en general.
17. I totes aquelles obligacions indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques que regulen aquest contracte.
IX.3. Durada del contracte i lloc de realització de la prestació
La durada d’aquest contracte de serveis serà de DOTZE (12) mesos, amb efectes des de la formalització del
contracte i es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació sense que la durada de la seva vigència,
incloses les pròrrogues, pugui excedir els 24 mesos i sempre que les seves característiques es mantinguin
inalterables durant el seu període de durada.
Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l’empresa si l’avís de pròrroga es
comunica com a mínim amb dos mesos d’antelació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga
corresponent.
En tot cas, la data d’inici dels treballs serà posterior a la de la signatura del document de formalització del
contracte.
Quan al venciment del contracte no s’hagués formalitzat un nou contracte que garanteixi la continuïtat de la
prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d’incidències imprevisibles produïdes en el procediment
d’adjudicació i existeixin raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte
originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en qualsevol cas per un període màxim de 9 mesos, sense
modificar la resta de condicions del contracte, sempre i quan l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat
amb una antelació mínima de 3 mesos respecte a la data de finalització del contracte originari.
El lloc fixat per a la realització del servei objecte del contracte és el Centre Audiovisual, situat al recinte de Roca
Umbert, Fàbrica de les Arts, entre el C/ de la Mare de Déu de Montserrat, 36, el C/ Prat de la Riba, 77 i el C/ de
Lluís Companys, 1, de Granollers. La prestació es portarà a terme en la forma que s’estableix en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
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IX.4. Manteniment d'estàndards de qualitat en la prestació del servei
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris econòmics que
van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà
d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan
alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. informarà al
contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder substituir
les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
IX. 5. Responsable del contracte
Es designa com responsable del contracte, amb les funcions previstes en l'article 62.1 de la LCSP, al senyor
Josep Maria Codina Roca, director de l’Àrea Audiovisual de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitza correctament, tot d’acord amb la
previsió de l’article 62.1 de la LCSP, dins l'àmbit de facultats i obligacions que se li atribueixin en aquest plec, com
ara fer el seguiment de l'execució del servei, donar el vistiplau a les factures, entre d'altres:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)

Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a fi de resoldre qualsevol incident en l'execució
de l'objecte del contracte en els termes que millor convingui als interessos públics.
Resoldre les incidències sorgides en l'execució del contracte, seguint el procediment establert en l'art. 97
del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (en endavant, RGCAP).
Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de la garantia definitiva, previ
informe tècnic.
Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals.
Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties.
Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat.
Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic.
Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a l'execució del
contracte.
Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a l'expedició de
certificacions.
Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l'adjudicatari, en qualsevol moment, la
informació que precisi sobre l'estat d'execució de l'objecte del contracte, les obligacions de l'adjudicatari, i
compliment dels terminis i actuacions.
Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon ordre en
l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell dependent, incorri en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, havent d’informar a l'òrgan de contractació.
Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'art. 96 del RGCAP.
Proposar i informar en relació a la suspensió de l'execució de la prestació.
Assistir als actes de recepció de les obres i subscriure la/les Acta/es de Recepció que acreditin la
conformitat o disconformitat en el compliment.
Donar instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del contracte ni
s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels Plecs i altres documents contractuals.
Inspeccionar la part de la prestació subcontractada, informant a l’òrgan de contractació.
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q) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració del servei que hagi de
ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi, comprovacions, estudis,
enquestes, assajos, proves, o explicacions sobre la metodologia o elements que se segueixen o s'empren,
establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes disposicions estimi oportunes per a l'estricte
compliment del convingut.
r) Emetre informe en expedients de cessió del contracte.
s) Informar a l'òrgan de contractació sobre totes les actuacions realitzades pel Responsable del Contracte.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador, ni
per compte propi ni aliè.
IX.6. Responsabilitat en l’execució del contracte. Penalitats
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució parcial de les prestacions
definides en el contracte, la Societat podrà optar indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les
penalitats que es determinin en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuació:
a) Per incompliment de les condicions especials d’execució: L’incompliment d’alguna de les condicions
d’execució establertes en el plec, donarà lloc a la imposició al contractista de les següents penalitats:
Com a regla general, la seva quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, amb l’excepció, que
motivadament l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas es podrà
arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10 %, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se
en compte per valorar la gravetat.
Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial, hagin
d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’art. 192 de la LCSP.
L’incompliment per part de l’empresa adjudicatària de les condicions especials d’execució es podrà verificar per
l’òrgan de contractació en qualsevol moment durant l’execució del contracte, i en tot cas, es comprovarà al temps
de la recepció del servei
b) Per compliment defectuós: En el cas que l’empresa adjudicatària hagi realitzat de manera defectuosa algun
dels serveis contractats o hagi incomplert alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, s'aplicarà com a
regla general una penalització de l'1% de l'import d'adjudicació del contracte per a faltes lleus, a excepció que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu.
En cas de faltes greus, s'aplicarà una penalització del 5% de l'import d'adjudicació del contracte i en cas de faltes
molt greus s’aplicarà una penalització del 10% de l'import d'adjudicació del contracte. La reiteració en
l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat, d'acord amb la clàusula que recull les penalitats
d'aquest plec.
c) Per demora en l’execució del contracte:
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, fixats per a
la seva realització.
2. La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part del poder
adjudicador.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment
del termini total, l'òrgan contractant podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA
exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 de la LCSP.
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Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte,
l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició
de noves penalitzacions.
4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos, de conformitat amb allò establert a l’article 198.5 de
la LCSP.
5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del terminis parcials, l’òrgan contractant podrà optar per la resolució del contracte o per
la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i perjudicis,
originats per la demora del contractista, a què pot tenir dret el poder adjudicador.
Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que disposa l’article 195 de
la LCSP.
Les penalitats les imposarà l'òrgan de contractació mitjançant acord adoptat a proposta del responsable del
contracte, i es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que corresponguin de la factura
immediatament posterior a la data en que s'hagi produït l'incompliment
L'import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l'Administració, originats per la demora del contractista.
En tot cas la imposició de penalitat no eximirà al contractista de l'obligació que legalment li incumbeix en
quant a la reparació dels defectes.
IX.7. Responsabilitat en l’execució del contracte. Determinació de les penalitats i infraccions
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la LCSP i,
especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i laborals.
Les infraccions en què pot incórrer el contractista es classifiquen en lleus, greus i molt greus, i es tipifiquen de la
següent manera:
Faltes lleus:
a) Qualsevol incompliment de les obligacions del contractista no tipificades com a falta greu o molt
greu, fins a un 3% de l’import d’adjudicació del contracte.
b) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu
o greu.
c)

L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

d) La falta d'uniformitat o una presentació en un grau de deteriorament mínim del personal adscrit al
servei.
Faltes greus:
a) L'incompliment no reiterat dels horaris de la prestació del servei.
b) L'obstrucció de la inspecció municipal.
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c)

La incorrecció greu amb els usuaris de les dependències i instal·lacions objecte d'aquest contracte.

d) La desobediència greu a les ordres de la Societat en general.
e) La comissió de tres faltes lleus en el període d'un any.
f)

L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte fins al 6% de l'import
d'adjudicació, segons clàusula IX.7 d'aquest plec.

g) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.
h) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
i)

L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals.

j)

L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no se’ls hi
hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.

Faltes molt greus:
a) La manca d'inici en el termini estipulat dels serveis contractats en la totalitat o en part de les
dependències o instal·lacions objecte del present contracte.
b) La paralització o no prestació de la totalitat o part dels serveis en el termes i condicions
assenyalades en el contracte.
c)

La cessió, traspàs, arrendament o subcontractació del contracte, contravenint les previsions
d'aquests plecs o de la llei.

d) La desobediència molt greu o reiterada a les ordres donades al contractista pel que fa a l'ordenació
o forma de prestació del servei, o als requeriments de subministrament de dades previstes en
aquest plec que demani la societat per a un millor control del desenvolupament efectiu del servei en
tots els seus aspectes.
e) L'incompliment de les obligacions laborals o de seguretat social o de seguretat i higiene en el treball
vers al personal adscrit.
f)

No estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social o dels tributs que es meritin
amb ocasió o com a conseqüència de la prestació del servei.

g) El falsejament de la documentació del servei sol·licitada per la Societat.
h) Desobediència a les ordres de la Societat que tinguin caràcter urgent pel bon ordre i funcionament
del servei.
i)

La manca de cura, manteniment i conservació del material, elements i instal·lacions objecte del
servei que hagi donat lloc a un dany no justificable o quan posi en perill la prestació del servei o el
funcionament normal dels serveis de la Societat.

j)

Qualsevol disminució, en hores/any, del personal efectivament adscrit al servei en relació al que
s'hagi estipulat en els plecs o en el contracte.

k)

Prestació del servei per part de personal aliè al contractista.

Pàgina 10 de 13

l)

El retard injustificat en la presentació a la Societat de la documentació i dades a subministrar per
l’empresa adjudicatària, superior a un mes a la data de termini per a la seva presentació.

m) L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte del 6% fins al 10% de l'import
d'adjudicació, segons clàusula IX.7 d'aquest plec.
n) La comissió de tres faltes greus en el període d'un any i, en general, qualsevol incompliment molt
greu de les obligacions essencials del contractista.
o) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal.
p) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un perjudici molt
greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
q) L’abandonament del servei sense causa justificada.
r)

La interrupció del servei sense justificació o avís.

s)

Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a la persona usuària.

t)

Incomplir les directrius que es reserva Roca Umbert en el compliment del servei o impedir que
aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li son pròpies.

u) El tracte vexatori i discriminatori per part dels treballadors adscrits a l’execució del contracte amb
els usuaris, treballadors o ciutadans.
v)

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

w) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
x)

L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals.

Sancions contractuals
El termini per imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de la data
d’incoació del corresponent expedient.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi resolució del
contracte, Roca Umbert pot aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o
reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 % del preu del contracte, entès com a import d'adjudicació o del
pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 % del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 % del preu del contracte.
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar compliment a
l’obligació legal de la seva comunicació a Roca Umbert,es podrà imposar al contractista una penalitat de fins a un
50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal
del contracte.
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En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions dins un
termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.
Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions:
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo de les factures, sense
perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
Roca Umbert podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment, en
compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis que
pugui reclamar.
La Societat es reserva el dret d'encarregar a una tercera empresa la realització de les tasques que l’empresa
adjudicatària hagi deixat de realitzar un cop aquesta hagi estat reclamada per tal de dur-les a terme. En aquest
cas, l'import de la factura que s'hagi generat per part del tercer es repercutirà a l’empresa adjudicatària.
L’import de les penalitats per demora es deduirà de les factures de conformitat amb allò que prescriu l’article 99
del RGLC.
IX.8. Rebuda
La rebuda es farà en els termes i amb les formalitats establerts en els articles 210 de la LCSP i 203 i 204 del
RGLC.
L’òrgan de contractació determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment. Si la prestació no es troba en estat de ser rebuda, es farà constar
així en l’acta corresponent i es donaran les instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes
observats o procedeixi a fer una nova prestació de conformitat amb allò que s’ha pactat. A tals efectes, disposa de
les prerrogatives que s’estableixen en l’article 311 de la LCSP.
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. es reserva el dret de realitzar les comprovacions que estimi convenients
sobre la qualitat de l’objecte del contracte a la seva rebuda.
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des de la realització de
l’objecte del contracte.
IX.9 Pla de seguretat i salut en el treball
En el cas que l'execució del contracte suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les
dependències de Roca Umbert i en funció del risc que comporti, l'adjudicatari, en un termini màxim de DEU DIES
naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs,
restarà obligat a elaborar i trametre a la Unitat promotora de la contractació un Pla de seguretat i salut en el treball.
IX.10. Subrogació de personal
Per tal de contribuir i garantir el principi d'estabilitat en l'ocupació, l'absorció del personal entre les empreses que
se succeeixin en la prestació d'aquests serveis, es regirà per les prestacions del conveni que hi sigui d'aplicació.
L’empresa adjudicatària, en conseqüència, està obligat a assumir tot el personal que presta els seus serveis en la
contractació actual, subrogant-se en tots els drets, antiguitat, categoria, sense que els seus havers puguin ser
minvats, havent d'adscriure'ls a la prestació del servei en aquest terme municipal. Als efectes esmentats, s'adjunta
relació del personal adscrit a l'anterior contracte, objecte de subrogació, com annex I del plec de prescripcions
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tècniques, segons informació facilitada per l’empresa SPURNA VISUAL, S.L.U. Seran excloses les propostes
que suposin increment o disminució respecte al personal subrogable.
En el supòsit de que un cop produïda la subrogació, els costos laborals fossin superiors als que es desprenen de
la informació facilitada pel contractista anterior a l'òrgan de contractació, el contractista tindrà acció directa contra
l’anterior contractista, d’acord amb l’article 130.5 de la LCSP.
Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària no podrà modificar unilateralment el número de
treballadors ni la composició de l'estructura del personal. El número de persones que presten el servei no pot ser
mermat en cap cas, per la qual cosa l’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte les substitucions per
vacances, malalties, accidents i similars.
L’empresa adjudicatària està obligada a facilitar a la Societat cada 6 mesos la relació del personal adscrit al
contracte, indicant les mateixes dades que hauran de coincidir amb els annexos de subrogació de personal que
consten en el plec de prescripcions tècniques.
A tal efecte, el contractista proposarà les altes i baixes dels llocs de treball, a l'objecte que Roca Umbert
prestin conformitat a aquests canvis.
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