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I.

DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Ajuntament del Bruc dels serveis de
socorrisme, neteja i control d’accessos, per la piscina municipal del Bruc, pel període comprés entre el
dia 22 de juny de 2021 i el dia 12 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).
És un contracte públic de serveis de conformitat amb l’article 17 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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(en endavant,
LCSP).
Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar-se als requisits establerts en el
present plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques particulars, els quals
tenen naturalesa contractual.
Els Codis CPV que correspon al contracte són:
90900000-9 Serveis de neteja
79714000-2 Serveis de vigilància
45452000-0 Treballs de neteja exterior d’edificis
90911200-8 Servei de neteja d’edificis
35112000-2 Equip de rescat i emergència
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del
procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient i són les que consten al plec de
prescripcions tècniques.
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Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
El sistema per a la determinació del preu és el que determina l’article 102 de la LCSP, el preu es
determina atenent el preu general de mercat.
El valor estimat del contracte 19.924,91 € euros (més el 21% IVA), de conformitat amb el que
disposa l’article 101 de la LCSP. Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin
a la licitació del contracte.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent l’Impost sobre el
Valor Afegit.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
Hi ha existència de crèdit i consignació pressupostària suficient per al pagament del contracte.
Les aplicacions pressupostàries a la quals s’imputa aquest crèdit són D/341.227.01, D/
342.212.00 i D/338.227.01 del Pressupost per l’exercici 2021.
Quarta. Termini de durada del contracte
La contractació tindrà una durada de 83 dies, s’iniciarà el dia 22 de juny de 2021 i el dia 12 de
setembre de 2021 (ambdós inclosos).
El contracte es podrà prorrogar de forma expressa i per mutu acord de les parts.
Cinquena. Règim jurídic del contracte
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec
de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
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Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) 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 i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
d) 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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
f)

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

g) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
h) Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la
seva normativa de desplegament.
i)

Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
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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.
Sisena. Admissió de variants o millores
No s'admeten variants. No s’admeten millores
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
El procediment per contractar serà obert simplificat sumari, de caràcter no harmonitzat, d’acord amb
l’article 19, 21 i 159.6 de la LCSP, amb un únic criteri d'adjudicació, i amb caràcter ordinari.
Vuitena. Utilització de mitjans electrònics
La presentació de proposicions es farà únicament a través del perfil de contractant de l’Ajuntament del
Bruc:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=25
78554
Novena. Aptitud per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el corresponent contracte les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena
capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per
qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85de la LCSP; que acreditin la solvència que es requereixi i
compleixin els requisits següents:
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A. CRITERIS DE CAPACITAT
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar.
2. Tenir, en el cas de persones jurídiques , un objecte social , fins o àmbit d'activitat que, segons
els seus estatuts o regles fundacionals

, englobi les prestacions objecte del contracte en

qüestió.
3. No estar sotmès̀s en cap de les prohibicions de contractar assenyalades a l’article 71 LCSP en
la data de conclusió́ del termini de presentació́ de sol· licituds de participació́ . Tampoc han
d'estar sotmesos en tal situació́ quan es procedeixi a l’adjudicació́ del contracte.
4. No haver participat en l

'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents

preparatoris del contracte , sempre que la dita participació pugui provocar restriccions a la
lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses
licitadores.
5. Comprometre's a dedicar o adscriure a l

'execució del contracte els mitj

materials exigits en el present plec de condicions del servei

ans personals o

. L'incompliment d 'aquest

compromís serà considerat incompliment contractual molt greu.

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
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professionals o comercials adients o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions
que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 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 un informe de la
missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti
que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre

contractació pública de l’Organització

Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la
prevista a l’article 15 del TRLCSP, o, en cas contrari, un informe de reciprocitat.

B. CONTRACTACIÓ AMB UNIONS TEMPORALS D'EMPRESARIS

El contracte s’atorgarà̀ a una sola persona o entitat

, si bé podrà ser concertat amb dos o més

persones o entitats , constituïdes a l 'efecte d 'aquest contracte en Unió Temporal d
empresaris integrants quedaran obligats solidàriament respecte a

'Empresaris. Els

l’Ajuntament del Bruc, els drets

front al mateix seran, en tot cas, indivisibles. Hauran d'anomenar un representant únic de l'agrupació,
amb poders prou per a exercitar els drets i complir les obligacions que es deriven del contracte.
Cada un dels empresaris que integrin l’agrupació́, acreditaran la seva capacitat i

, segons sigui

procedent, la seva solvència o classificació́. Quan s'exigeixi classificació́ per a un contracte determinat ,
serà necessari que totes les empreses que formen la unió temporal estiguin classificades com a
empreses de serveis, acumulant-se desprès les característiques de les respectives classif icacions de
cada una de què integren la unió a l 'efecte d'aconseguir l'exigida en aquest plec . En el cas d 'exigir-se
acreditar la solvència, es tindrà̀ en compte la que resulti de sumar la que acrediti cada societat.
Les ofertes econòmiques que formuli n aquestes agrupacions hauran d'indicar noms i circumstàncies
dels empresaris que les formen i la participació́ de cada un d'ells en l’agrupació així com la firma de
tots els empresaris.
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La formalització́ de la UTE en escriptura pública no serà necessà

ria fins que no s'hagi efectuat

l’adjudicació́ a favor seu, i la seva duració haurà d’estendre’s fins a la cancel·lació́ de la garantia
definitiva del contracte.

C. CONTRACTACIÓ AMB EMPRESES ESTRANGERES

1. Empreses comunitàries
Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic

, en tot cas, les empreses no

espanyoles d'Estats membres de la Unió́ Europea que, d'acord amb la legislació́ de l'Estat en
què estiguin establertes , es trobin habilitades per a realitzar la prestació́ de què es tracte .
Quan la legislació́ de l 'Estat en què es troben establertes aquestes empreses exigeixi una
autorització́ especial o la pertinença a una determinada organització́ per a poder prestar en ell
el servei de què es tracti, hauran d'acreditar que compleixen aquest requisit.

2. Empreses extracomunitàries

Les persones físiques o jurídiques d

'Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de

justificar, per mitjà d 'informe de la respectiva Missió́ Diplomàtica Permanent espanyola , que
s’acompanyarà̀ a la documentació́ que es presenti , que l 'Estat de procedència de l 'empresa
estrangera admet al seu torn la participació́ d'empreses espanyoles en la contractació́ amb
l'Administració i amb els ens , organismes o entitats del sector públic del país en qüestió , en
forma substancialment anàloga . Es prescindirà̀ de l'informe sobre reciprocitat en relació amb
les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació́ Pública de

l’Organització́

Mundial de Comerç̧. En tot cas, aquestes empreses han de tenir oberta sucursal a Espanya,
amb designació́ d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin
inscrites en el Registre Mercantil.

Pàgina 9 de 35

AJUNTAMENT DEL BRUC C/ Bruc del Mig, 55 08294 El Bruc Tel: 93 771 00 06 Fax: 93 771 04 50 e-mail: bruc@diba.cat
C.I.F: P0802500I

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
SOCORRISME, NETEJA I CONTROL D’ACCESSOS PER LA PISCINA MUNICIPALDEL BRUC,
MITJANÇANT LA MODALITAT DE PROCEDIMIENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER L’ANY
2021. (expedient núm. 01.04.008.001.2021)

3. Submissió́ a la jurisdicció́ espanyola

La concurrència d'empreses estrangeres de qualsevol país als contractes que es realitzen a
l'empara del present plec suposa la renúncia al fur jurisdiccional que pugui correspondre

'ls,

sotmetent-se als Jutjats i tribunals espanyols.

Desena. Solvència de les empreses licitadores
Les empreses han de disposar de la solvència

econòmica, financera i tècnica suficient

.

S'entendran solvents els empresaris que reuneixin els següents requisits:

a. Declaració́ relativa a la xifra global dels treballs realitzats per l'empresa en els dos
exercicis anteriors a la licitació́ per un import superior al preu de licitació́ (Model 390
AEAT).

b. Relació́ dels contractes de característiques semblants al què és objecte de la

licitació́,

executats pel licitador en els cinc últims exercicis ja sigui a favor de beneficiaris públics o
privats. L’acreditació́ s’efectuarà̀ mitjançant certificat de bona execució́ expedit per l’òrgan
competent quan el destinatari sigui una entitat del Servei Públic ; quan el destinatari sigui
un subjecte privat l’acreditació́ s’efectuarà̀ mitjançant un certificat expedit per aquest o a
falta del certificat, una declaració́ de l’empresari.

Per a acreditar la solvència

necessària per a celebrar un contracte determinat

, l'empresari

podrà̀ basar-se en la solvència i mitjans d 'altres entitats , independentment de la naturalesa
jurídica dels vincles que tingui amb elles

, sempre que demostri que, per a l’execució́ del

contracte, disposa efectivament d'aquests mitjans.
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De conformitat amb l’article 159.6.b) LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, amb aquesta finalitat els licitadors
han d’aportar una declaració responsable, en la que declarin que reuneixin els requisits de
solvència tècnica i econòmica per presentar-se a la licitació.

II.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en UN
ÚNIC SOBRE.

SOBRE “A”

El sobre portarà̀ la menció́ "Proposició́ econòmica i documentació́ administrativa pel servei de
socorrisme, neteja i control d’accessos de la piscina municipal del Bruc, presentada per ...
.......... ......................."

En concret, s’ha d’incloure la proposta econòmica seguint el model previst a l’Annex número 1
d’aquest PCP i la resta de documentació que s’indiqui en aquests plecs.

Les ofertes han de ser secretes i els licitadors, en conseqüència, han de garantir dit caràcter
respectant estrictament la forma de presentació de les ofertes.

D’aquesta manera, lliurar sobres oberts o sobres digitals que no garanteixin el caràcter secret de les
ofertes comportarà l’exclusió del licitador.
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A l’interior de cada sobre s’ha d’incorporar un full on s’han de recollir tots els documents inclosos al
sobre, ordenats numèricament (índex). El licitador pot presentar la documentació exigida, en cas que
sigui notarial, ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i
legitimació.

En el cas de documents administratius poden ser presentats els originals o còpia. Les proposicions han
de presentar-se mitjançant impressió mecànica o informàtica, i no s’acceptarà cap document
manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions
per a valorar l’oferta.

No s’admetran, en cap cas, les ofertes d’empreses en les quals concorri alguna de les circumstàncies
previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.

Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al
castellà.

El sobre s’ha de presentar en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació al perfil del contractant.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de
l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la
declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta
en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.
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Documentació i dades que ha de contenir el sobre A:

a) Declaració responsable \ Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).

Les empreses licitadores han d’aportar una declaració responsable en la qual indiquin que compleixen
els requisits de capacitat i de solvència de conformitat amb les previsions de les clàusules novena i
desena d’aquest plec, que no es troben en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP i que es troben al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social,d’acord amb el model que s’adjunta com a ANNEX I d’aquest
plec.
Aquests requisits de capacitat i de solvència s’han de complir en el moment de presentació de l’oferta
i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.
Les empreses licitadores poden presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), en
substitució de la declaració responsable citada, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva
solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims
exigits en les clàusules novena i desena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de
contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es
troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que
compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
Les empreses licitadores que ho desitgin poden emplenar el Formulari del DEUC que trobaran en el
servei en línia de la Comissió Europea través del qual es pot importar el model del formulari
corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo,descarregar-lo per la seva presentació.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, aquestes empreses
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han d’aportar un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
b) Notificació electrònica

Indicació de l’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil on rebre els avisos de la posada a
disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM,d’acord amb el model que
s’adjunta com a ANNEX I.
c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa
al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta com a ANNEX I.
d) Grup empresarial

Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen,
amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup.
e) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

Si s’escau, declaració de l’empresa de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes, d’acord amb el model que s’adjunta com a ANNEX I.
f) Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades

Declaració de l’empresa de tenir, en cas d’estar obligada, la plantilla integrada per un nombre de
persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o d’haver adoptat alguna de les mesures
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alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de8 d’abril, pel qual es regula el
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones
treballadores amb discapacitat, d’acord amb el model que s’adjunta com a ANNEX I.
g) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals Declaració de l’empresa
de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans
materials i/o personals, quan així es requereixi.
h) Altra documentació
La que es detalli en el present plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars.
i) Les empreses licitadores han d’incloure en el SOBRE A tota la documentació tècnica
relacionada amb la proposició econòmica (ANNEX 2).
Les ofertes s’han de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.
També s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses licitadores especifiquin quins documents
i/o dades tècniques incorporades en el sobre A i, si s’escau, al seu parer, confidencials. No tindran en
cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic, ni
tampoc l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de lectura en acte públic.
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Dotzena. Mesa de contractació
La Mesa de contractació està formada pels següents membres:
Presidenta:

Alcaldessa

Secretària:

Secretària interventora de l’Ajuntament

Vocals:

Tècnic Administració General
Arquitecte-Tècnic.

La Mesa de Contractació es constituirà el tercer dia hàbil després de la finalització del termini de
presentació de les proposicions. La mesa de contractació procedirà a l'obertura dels Sobres «A», que
contenen la documentació administrativa i la proposició econòmica.
El dia de celebració de l’acte d’obertura del sobre A es comunicarà a les empreses licitadores a través
del perfil de contractant.
L’obertura dels sobres A es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública. De
conformitat amb el que estableix l’article 157 de la LCSP, l’obertura dels sobres no es realitzarà en
acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El sistema informàtic
que suporta la plataforma té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura
dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’anàlisi de la declaració responsable, d’acord
amb el que estableix la clàusula onzena d’aquest plec.
Si la Mesa observa errades o omissions esmenables en aquesta documentació ho comunicarà a les
empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de
contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a tres dies hàbils.
Una vegada esmenades, si s’escau, les errades o omissions de la documentació presentada, ha de
determinar les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de
l’exclusió.
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Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació farà públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores
els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en
presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del SOBRE A seran susceptibles
d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trenta-novena.
Tretzena. Comitè d’experts
La constitució del comitè d’experts, no resulta procedent en aquest expedient.
Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
Per a la selecció́ de les propostes presentades es prendran en consideració́ els criteris que
s’assenyalen amb la ponderació́ que s’especifica:

La puntuació́ màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris
següents:

-Oferta econòmica (preu final – 100 punts)

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 −𝑃𝑃𝑃𝑃)
Puntuació= 100 x
(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 −𝑃𝑃𝑃𝑃 )

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑙𝑙 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑢𝑢 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖ó
𝑃𝑃𝑎𝑎 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎 o𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑚𝑚é𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑗𝑗𝑜𝑜𝑠𝑠𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errades en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta.
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errades en les ofertes sempre que no comportin una
modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre
empreses licitadores.
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
una errada manifesta en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’errada o inconsistència que la fa inviable.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació.
També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen
amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions
no seran objecte de valoració.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura del sobre A, seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quaranta-unena.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte, en aquest ordre:
1.

La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones
treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les seves proposicions
igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que
serveixen de base per a l’adjudicació.
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Si vàries empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més
avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat
a la seva plantilla.

2. La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l’adjudicació del contracte
que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que
aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista
dels criteris objectius que serveixen de base per a l’adjudicació.

3. En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals,l’adjudicació del
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia
convocatòria.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o
desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat
perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta
anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni
desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació
a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.
L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 3 dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de
la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.
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Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada,
ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser
complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la sotmetrà
a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei
corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
contrari, el seu rebuig.
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l ’adjudicació
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la proposta
d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per ordre decreixent de valoració i
identificada l’oferta més avantatjosa econòmicament.
L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa, requerirà a
l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per a què, dins del
termini de cinc dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació a què es fa esmenta continuació:
1.

Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) oen

el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE):
Atès la disposició addicional tercera de la LCSP, establia un termini de sis mesos des de
l’entrada en vigor de la Llei, moment en el qual passava a ser obligatòria la inscripció en el
RELI O ROLECE.
Vista la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació en relació a l’aplicació del
requisit d’inscripció al ROLECE de l’article 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic, de
data 24 de setembre de 2018, la qual diu: “Por tanto, en una situación en que

conyunturalmente no es posible respetar este principio esencial, no cabe entender que el
requisito de la inscripción sea exigible”.
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L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius conforme es troba
al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i
14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb
l’article 15 de l’esmentada norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
•

En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:

o

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.

o

Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de
persones obligades tributàriament.
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•

En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:

o

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.

o

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

o

L’Ajuntament comprovarà que l’adjudicatari es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a
què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una declaració
responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de
caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social,
d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents anteriors, si ha
indicat en la declaració responsable o en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los
directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i
facilitat la informació necessària per accedir-hi.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent:
-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del
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document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de
reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit
en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.
-

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència.

-

Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia dela qualitat i de
gestió mediambiental.

-

Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article64.2 del TRLCSP, quan s’hagi exigit.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix
a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció
sobre el preu).

-

Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada per un
nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al2% o de què s’ha adoptat
alguna de les mesures alternatives legalment previstes.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat H del quadre de característiques del contracte.

2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE).
L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries han d’aportar la documentació següent,
només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb el
previst en la clàusula onzena d’aquest plec:
-

Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte, quan així s’hagi exigit.

-

Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada per un
nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s’ha adoptat
alguna de les mesures alternatives legalment previstes.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat H del quadre de característiques del contracte.
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La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada per l’empresa
licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de
caràcter esmenable, ho ha de comunicar a l’ empresa afectada perquè els corregeixin o esmenin
davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3 dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació enel termini
assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa
licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar
lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71 del LCSP.
Setzena. Garantia definitiva
No s’aplica al tenor de l’article 159.f) LCSP.
Dissetena. Renúncia i desistiment
Correspon a l’òrgan de contractació́ per raons d’interès públic degudament justificades renunciar a
celebrar el contracte abans de l’adjudicació. En aquest cas no es generarà indemnització en favor dels
licitadors.

També pot desistir de l’adjudicació quan apreciï una infracció no subsanable de les normes de
preparació́ del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació́.
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Divuitena. Adjudicació del contracte

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena,l’òrgan de contractació
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de
cinc dies hàbils següents a la recepció de l’esmentada documentació.
L’adjudicació del contracte es notificarà per mitjans electrònics a les empreses licitadores i es
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de
procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s'enviarà, a l'adreça de correu electrònic -i, en cas que s'hagi informat, al telèfon
mòbil- que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la
posada a disposició de la notificació, amb l'enllaç per accedir-hi.
El termini per considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos en la legislació de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, serà de deu dies naturals (art 43.2
LPAC).
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això,l’empresa adjudicatària podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de
la resolució d’adjudicació.
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini de cinc dies hàbils següents a aquell en que es
rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la clàusula anterior.
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a
l’empresa adjudicatària, pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb
l'article 71 del LCSP.
En el supòsit que el contracte no es formalitzi en termini per causes imputables a l’Administració,
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es proposarà
l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord
amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de conformitat amb la clàusula quinzena.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació han de presentar, un cop s’hagi
efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal
(UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única
de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 del LCSP i 71del RGLCAP i no inclourà
cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per
poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per laseva inscripció, les seves dades
bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions,les pròrrogues, les variacions de terminis o de
preus, l’import final i l’extinció del contracte.
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Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.

Vintena. Devolució de la documentació

Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les
proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
III.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Vint-i-unena. Condicions especials d'execució
No s’estableixen
Vint-i-dosena. Execució i supervisió dels serveis
Els serveis es prestaran amb estricta subjecció́ a les condicions tècniques d’aquest plec.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris
econòmics que van servir de base per 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,
l’Ajuntament del Bruc n’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 experiència suficients per a
poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances,
absències i/o malalties.
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Vint-i-tresena. Programa de treball

No s’estableix
Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

Termini d’inici.- El servei s’haurà de començar a prestar el dia 22 de juny de 2021, primer dia
d’obertura al públic de la piscina municipal del Bruc.

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials,
per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar,indistintament, per la resolució del contracte
amb la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 194 LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables a
l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.

Penalitats per demora.- L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució́ del contracte
i dels terminis parcials fixats per l’Administració́. Si arribat el terme de qualsevol dels terminis
esmentats, el contractista hagué́s incorregut en mora per causes imputables al mateix, l’Ajuntament
del Bruc podrà̀ optar per la resolució́ del contracte o per la imposició́ de penalitats econòmiques.
Aquestes ascendiran a 1 euros/dia per cada 1.000,00 euros del preu del contracte.

Els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització́ per danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Ajuntament del Bruc, originats per la demora del contractista.
En tot cas, la constitució́ en mora del contractista no requerirà̀ interpel·lació́ o intimació́ prèvia per
part de l’Ajuntament del Bruc.

L'import de les penalitats per demora es deduirà̀ de les factures.
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
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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.
Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al que disposa
l’article 195.2 del LCSP.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o intimació
prèvia per part de l’Administració.
Vint-i-cinquena. Control en l’execució del contracte
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del
contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.
Vint-i-sisena. Persona responsable del contracte
Es designa com a persona responsable del contracte a l’Arquitecte Tècnic de l’Ajuntament, en ser el
responsable de la gestió de recursos públics.
Vint-i-setena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar
les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient

contradictori que inclourà

necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
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Vint-i-vuitena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es
pot sol·licitar un informe tècnic i no vinculant.
IV.

DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-novena. Abonaments a l’empresa contractista
L'adjudicatari tindrà̀ dret a l'abonament del preu dels serveis efectivament prestats i formalment
rebuts per l’Ajuntament del Bruc, d'acord amb les condicions establertes en el contracte.

El termini de pagament serà̀ de 30 dies des de la presentació́ de la factura per part del contractista, i
prèvia aprovació de la mateixa per l’Ajuntament.

L’Adjudicatari podrà̀ emetre la factura mensualment un cop prestats els serveis, de conformitat amb
l’article 198 del LCSP.

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida i d’acord amb
la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en els articles 198 i 243 de la LCSP.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en
el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament.

L’empresa contractista no podrà transmetre els drets de cobrament.
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Trentena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions realitzades, així com
també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les
omissions, errades, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
Trenta-unena. Altres obligacions de l’empresa contractista
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:
a)

L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

b)

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració socialde
persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

c)

L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

d)

L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de
licitació(l’import màxim es determina en 200,00 euros) i de qualsevol altre que resulti
d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
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e)

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del
contracte.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució
de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial.
Trenta-dosena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan de contractació
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
Trenta-tresena. Modificació del contracte
No es preveuen.
Trenta-quatrena. Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 208 del LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’han de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim
de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
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L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin.

V.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ
DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-cinquena. Cessió del contracte
No s’admet.
Trenta-sisena. Subcontractació

No s’admet.
Trenta-setena. Revisió de preus
No procedeix

VI.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-vuitena. Resolució del contracte
Són causes de resolució́ del contracte:
a. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista.
b. El mutu acord entre l'Administració i el contractista.
c.

La no formalització́ del contracte una vegada feta l’adjudicació́.

d. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista per més de 15 dies.
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e. L’ incompliment de les restants obligacions contractuals essencials que consten en aquest
plec.

La resolució́ del contracte donarà̀ lloc a l’abonament per part de l’Ajuntament del preu dels
serveis efectivament prestats de conformitat.
Quan el contracte es resolgui per culpa de l'adjudicatari, podrà establir-se una indemnització,
si és el cas, per danys i perjudicis originats a l’Ajuntament del Bruc.

f.

Clàusula rebus sic stantibus: Donada la situació d’excepcionalitat per la vigència
de l’estat d’alarma o per imperatiu legal que justifiqui l’ incompliment de
l’obligació d’obertura de la piscina municipal, es considerarà com a supòsit de
força major i canvi sobrevingut de les circumstàncies essencials que envolten el
present contracte, implicant-ne la modificació o fins hi tot l’extinció de les
obligacions que se’n deriven, sempre hi quan aquesta impossibilitat de complir
amb l’estipulat en el present contracte estigui directament relacionada per les
limitacions que imposa l’estat d’alarma o per la normativa derivada de la crisi del
coronavirus Covid-19.

VII.

RÈGIM DE RECURSOS I INVALIDESA

Quaranta-unena. Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de contractació són
susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques, o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,compliment i extinció
d’aquest contracte, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions Públiques.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar aquest
contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar- lo per raons d’interès públic,
llevat del cas en què les modificacions es trobin previstes en el plec i acordar-ne la resolució i els seus
efectes, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions Públiques, 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.
Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa
previst als articles 38 a 43 del LCSP
Quaranta-tresena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.

Per la mera presentació́ de la proposició́ s’entéńn que els licitadors renuncien a qualsevol fur i privilegi
propi i es sotmeten als Tribunals competents amb jurisdicció́ a El Bruc per resoldre i conèixer totes les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se en relació́ als efectes i extinció́ del contracte.
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