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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA REALITZACIÓ DEL CENS D’EMPRESES ALS
POLIGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
1.1.- L’objecte de la present contractació és l’estructuració, elaboració i depuració del cens
d’empreses dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental 2018 i 2019.
1.2- Es justifica la no divisió en lots per la naturalesa de l’objecte del contracte, que implica la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, tal com es justifica a l’expedient.
1.3.- El contracte a subscriure té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com
estableix l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
que 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).
1.4.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del vocabulari comú de
contractes és CPV: 79311000-7 Serveis d’estudis.
1.5.- L’ens contractant és el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb domicili a la Carretera
Nacional 150, km. 15, de Terrassa (08227), i amb la pàgina web: www.ccvoc.cat.
2.- NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la LCSP estan
acreditats a l’expedient.
3.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte que esdevingui d’aquestes actuacions es regirà per:
-

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.
Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual
s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.
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-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures al Sector Públic.
Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, que modifica parcialment la Llei 25/2013 de factura
electrònica.
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació.

El que no estigui previst en les presents clàusules es regirà per les restants normes de dret
administratiu i, finalment i en el seu defecte, de forma subsidiària per les normes de dret privat.
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.
4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte, als efectes del que determina l’art. 62 de la LCSP, és el Tècnic
coordinador de Dinamització Territorial del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a qui
correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar que la prestació es realitza correctament.
5.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte que resulti del procediment de licitació serà des del dia posterior a la
seva formalització i fins el 15 de juliol de 2019.
El contracte no serà prorrogable.
6.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, TIPUS DE TRAMITACIÓ I
PUBLICITAT:
6.1.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: obert simplificat, de conformitat
amb el que disposa l’art. 159 de la LCSP. La selecció de l’oferta es realitzarà atenent a la pluralitat
de criteris que consten al present plec, d’acord amb l’article 145 de la LCSP.
6.2.- TIPUS DE TRAMITACIÓ: ordinària.
6.3.- PUBLICITAT I TERMINIS DE LA LICITACIÓ:
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Publicitat de la licitació. De conformitat amb l’article 135 de la LCSP, la licitació es
publicarà mitjançant anunci al Perfil del Contractant del Consell .
Termini de presentació d’ofertes. El termini de presentació d’ofertes és de quinze (15)
dies naturals, a comptar des del següent a la seva publicació al perfil del contractant.
6.4.- PERFIL DEL CONTRACTANT:
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a
través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CCVOC
6.5.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CCVOC
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà la declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració i la proposició avaluable mitjançant criteris automàtics, d’acord
amb els models que consten com a annex 1 i 2 al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte,
d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui
requerida.
7.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
El pressupost base de licitació és de dinou mil cinc-cents trenta-sis euros (19.536,00€), IVA
exclòs. Desglossat en els conceptes següents:



Costos directes: costos del personal tècnic ................................................ 17.760,00 €
Costos indirectes:



Despeses generals i gestió administrativa, ............................. 532,80 €
Benefici industrial ..................................................................... 1.243,20 €
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus, no s’admetran
ofertes que excedeixin aquests preus. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu
consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells
conceptes previstos a l’art. 100 LCSP i concordants.
La despesa màxima prevista i conjunta dels serveis que es liciten, és de dinou mil cinc-cents
trenta-sis euros (19.536,00€), al que s’aplicarà la quota d’IVA del 21%, del que resulta un import
de 23.638,56 euros, que s’aplicarà a les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:
Exercici
2019

Aplicació pressupostària
05-2410A-22706

Import
23.638,56

El valor estimat del contracte, de conformitat amb l’establert a l’article 101 de la LCSP, és de
dinou mil cinc-cents trenta-sis euros (19.536,00€ ), IVA exclòs.
8. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS
Podran participar en aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que acreditin la seva solvència econòmica,
financera, tècnica i professional de conformitat amb el que s’indica en el paràgraf següent, i
que no estiguin compreses en cap de les prohibicions previstes a l’article 71 de l'esmentada
Llei. De conformitat amb l’article 66 de la LCSP, les persones jurídiques només podran ser
adjudicatàries sí les prestacions del mateix estan compreses dins les finalitats, objecte social
o àmbit d’activitat que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els són propis. Les
unions d’empresaris constituïdes temporalment a l’efecte, hauran de complir el que estableix
l’article 69 de la LCSP. Les empreses comunitàries o extracomunitàries hauran de justificar,
respectivament, el que determinen els articles 67 i 68 de l’esmentada Llei.
De conformitat amb l’article 159, apartats 4.a), els licitadors al procediment hauran d’estar
inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o registre
equivalent. No obstant, i de conformitat amb la Recomanació emesa por la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de l’Estat (JCCA) de data 24 de setembre de 2018, adreçada
als òrgans de contractació, i en relació a l’aplicació del requisit d’inscripció al ROLECSP, per
tal que no es vegi limitada la concurrència dels licitadors, en tant no es resolgui el problema
d’inscripció de les empreses, serà possible no exigir als licitadors la inscripció en l’esmentat
Registre per participar en el procediment obert simplificat .
En el seu defecte caldrà acreditar documentalment l’indicat al paràgraf precedent, atenent el
que s’estableix a la Disposició transitòria tercera de la LCSP i l’article 86.1 de la LCSP.
A.- Condicions mínimes de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional
A.1- Solvència econòmica
Els licitadors hauran de disposar de la solvència econòmica i financera, que tindrà caràcter
selectiu consistent en un volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum
de negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser almenys una vegada i mitja la despesa màxima
del contracte.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats
i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre, i si no estigués
inscrit al citat registre, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
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A.2- Solvència tècnica o professional
Els licitadors hauran de disposar de la seva solvència tècnica o professional, que haurà de
comprendre el següent:
a) Relació de treballs o serveis realitzats en els darrers 3 anys, de naturalesa anàloga a la
de l’objecte del contracte, amb indicació d’import, data i destinatari dels mateixos. A
aquesta relació li seran acompanyats un mínim de dos contractes o certificats.
B.-Personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari:
a.1. Per a les empreses espanyoles persones físiques (empresaris individuals i
professionals), document nacional d’identitat o document que el substitueixi no caducat, i el
número d’identificació fiscal (NIF), i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el qual
opera en el tràfic mercantil.
a.2. Per a les empreses espanyoles persones jurídiques, escriptura de constitució o
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en el que constin les normes que
regulen la seva activitat, degudament inscrits, en el Registre Públic que correspongui, segons
el tipus de persona jurídica de que es tracti. També cal aportar el NIF de l’empresa.
a.3. Per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu i per la resta d’empreses estrangeres, s’haurà
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposa l’article 84 de la LCSP.
b) Documents que acrediten la representació:
Si el licitador és una persona jurídica que actua mitjançant representant, aquest presentarà una
fotocòpia del seu DNI o passaport no caducat, així com de l’escriptura de poders degudament
inscrita en el Registre Mercantil o el registre equivalent establert per la normativa vigent.
Podran presentar-se empreses agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna de les quals
haurà d’acreditar la seva pròpia personalitat i capacitat, i donaran compliment al que estableix
l’article 69 de la LCSP, designant la persona que serà representant de l´esmentada agrupació,
sense perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per
cobraments i pagaments de quantia significativa. En cas de resultar adjudicatàries, hauran
d’acreditar la seva constitució davant l’òrgan de contractació..
D’altra banda, els licitadors no podran formar part de cap proposta d’unió temporal d’empreses
si participen en el procediment individualment, ni figurar en més d’una agrupació temporal.
b.1. Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent.
b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
c) Unions temporals d’empreses:
Els empresaris que concorrin integrats en una unió temporal d’empreses hauran d’indicar el nom
i circumstàncies dels que la constitueixen, i la participació de cadascun, així com que assumeixen
el compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris del
contracte.
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d) En el supòsit que concorri exempció d’IVA:
El licitador haurà de presentar declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció.
e) En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:
Caldrà facilitar un certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions, i un certificat positiu emès per la Tresoreria de la
Seguretat Social, que acrediti que l’empresa es troba al corrent de pagament.
f)

En el cas que es proposi l’adjudicació a una agrupació d’empreses, aquestes hauran
d’acreditar la constitució de la UTE, en escriptura pública, així com el NIF assignat a la UTE,
amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte.

En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en compte
les societats que pertanyen al grup, a efectes d’acreditació de la solvència econòmica, financera
i tècnica o professional, o de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta última acrediti
que té efectivament a la seva disposició els mitjans de les esmentades societats necessaris per
a l’execució del contracte.
La personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari, representació i solvència, s’entendrà acreditada
d’acord amb el que figuri al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya , o registre equivalent.
9. - MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert a l’article 326 de la LCSP estarà formada pels
següents membres:







La Coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, que actuarà com
Presidenta de la Mesa.
El Secretari de la Corporació o persona en qui delegui, que actuarà com a vocal.
L’Interventor de la Corporació, o persona en qui delegui, que actuarà com a vocal.
El Tècnic coordinador de Dinamització Territorial del Comarcal del Vallès Occidental
del Consell Comarcal, que actuarà com a vocal.
La Tècnica de serveis jurídics de la Corporació, que actuarà com a Secretaria de la Mesa.
També podrà assistir un representant de cada grup polític comarcal, amb veu però sense
vot.

10. OBERTURA DE PROPOSICIONS
L’obertura dels sobres “A” es celebrarà en acte públic que es realitzarà a la seu del Consell
Comarcal. Aquest acte es comunicarà a tots els licitadors (per correu electrònic) i s’anunciarà
al perfil del contractant. Es llegiran les propostes valorables de forma automàtica. Per deixar
constància de tot s’aixecarà un acta que reculli de manera breu les incidències.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l’acta.
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors 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’errors 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 un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
La Mesa de Contractació, emetrà proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació - classificant
les puntuacions dels licitadors per ordre decreixent-. La proposta d’adjudicació es remetrà a
l’òrgan de contractació per tal que pugui resoldre el procediment d’adjudicació regulat en aquest
plec.
11.- VALORACIÓ DE LES OFERTES
El contracte serà adjudicat al licitador que ofereixi la millor qualitat preu, de conformitat amb els
següents criteris de valoració:
CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES:
Puntuació màxima: 10 punts
1.1- Oferta econòmica:.............................................................................fins a 6 punts
Les ofertes econòmiques es puntuaran de conformitat amb la següent fórmula:
Puntuació de la oferta que es valora (x) = Baixa oferta (x) / baixa calculada d’acord amb els
criteris de l’article 85 RGLCAP X puntuació màxima.
Per determinar les baixes temeràries o desproporcionades serà d’aplicació el citat article 85 del
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques (RGLCAP).
1.2- Sistema de recollida i explotació de dades:....................................fins a 4 punts
-

Núm. d’indicadors diferents als mínims indicats al plec de prescripcions tècniques a recollir
en el cens anual d’empreses.
Es puntuarà amb un 0,25 per a cada indicador nou proposat. Caldrà detallar la metodologia
d’obtenció i la descripció de la seva finalitat.

12.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
El licitador classificat en primer lloc, abans de l’adjudicació, seran requerits per que constitueixin
la garantia definitiva del contracte, que equivaldrà al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de
conformitat amb l’article 107 de la LCSP, i per que presentin els documents que els siguin
requerits, en els termes previstos en la documentació contractual i en la seva oferta, que haurà
de ser dins del termini de set dies hàbils a comptar a partir del següent al que hagi rebut el
requeriment.
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En cas de constituir la garantia mitjançant aval bancari o mitjançant assegurança de caució, serà
necessari que hagi estat intervingut/da notarialment, ja que en cas contrari no serà admès/a en
cap cas.
L’acord d’adjudicació serà notificat directament a tots els licitadors i es donarà publicitat dels
mateixos al perfil del contractant del Consell Comarcal.
No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi una oferta o proposició que sigui
admissible, de conformitat amb els criteris que hi figurin en el plec.
Quan no procedeixi l’adjudicació del contracte al licitador classificat en primer lloc, per no haver
atès aquest -dins del termini establert- el requeriment efectuat pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del
pressupost de base de licitació, en concepte de penalitat i es procedirà, en aquest cas, per l’ordre
en el que hagin quedat classificades les ofertes, a requerir la mateixa documentació i la
constitució de la garantia definitiva al licitador següent.
L’òrgan de contractació podrà, sempre abans de procedir a l’adjudicació, renunciar a l’execució
del contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient, o desistir del
procediment d’adjudicació en cas d’ haver-se produït una infracció no esmenable de les normes
de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
13.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE
El corresponent contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la
LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzarlo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent
a la recepció de la notificació de l’adjudicació. L’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo quan sigui
requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies a comptar des del següent al de la
recepció del dit requeriment
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
El contracte es formalitzarà en document públic administratiu, no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran
al seu càrrec.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per
poder iniciar-ne l’execució.
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 71.2 b de la LCSP.
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 la millor oferta, d’acord amb l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes, de conformitat amb la clàusula onzena.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació.
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14.- OBLIGACIONS DE L’ ADJUDICATARI
L'adjudicatari ha d’executar el contracte, en la forma i en els termes que s'estableixen en aquest
plec i en el plec de prescripcions tècniques, i a la normativa vigent, així com donar compliment a
les instruccions que, en interpretació d’aquestes, cursi el Consell Comarcal.
Aportar personal suficient i especialitzat en la prestació del servei a contractar. Aquest personal
dependrà exclusivament de l’adjudicatari que tindrà tot els drets i obligacions inherents a la
qualitat de patró i haurà de complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat
i Higiene en el Treball i de prevenció de riscos laborals, així com de cotització a la Seguretat
Social referida al personal al seu càrrec que realitzi el servei.
Indemnitzar els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de l’execució del contracte,
que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels
actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o d’una organització deficient.
L’adjudicatari, en totes les relacions amb el Consell Comarcal que sorgeixin del contracte, s’ha
d’ajustar al contingut del Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les llengües
oficials de l'Administració de la Generalitat i a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
L’adjudicatari s’obliga al compliment de tot allò que estableix 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.
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 i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
L’adjudicatari s’obliga a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta
següents:
a) Observar els principis, normes i cànons ètics propis de l’activitat professional
corresponent a la prestació objecte del contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució del contracte.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta.
e) Respectar els acords de confidencialitat
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
El desconeixement del contracte en qualssevol de les seves condicions i dels documents
annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota classe promulgades
Plec de clàusules administratives particulars cens empreses

9

per l'Administració, que puguin tenir aplicació en execució d’allò pactat, no eximirà al contractista
de l’obligació del seu compliment.
15.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure al contracte el personal necessari per prestar el servei.
El contractista és el responsable del seu personal i el coordinarà i l’organitzarà de tal manera que
el contracte es compleixi correctament.
La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o funcionarial
entre el personal del contractista i el Consell Comarcal.
Condicions especials en relació amb l’execució del contracte:
Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per part
de l’empresa o les empreses contractistes, d’acord amb la previsió de l’article 202 de la LCSP,
són les es següents:
-

És obligació de l’adjudicatari facilitar la conciliació corresponsable del temps laboral,
familiar i personal. El contractista ha d’aportar un pla de mesures de conciliació en relació
amb les persones adscrites a l’execució del contracte. A títol d’exemple, aquestes
mesures poden ser de tipus econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció a menors
o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències,
llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització o adaptació d’horaris en
funció de les necessitats de conciliació o altres similars.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació d’aquestes mesures.

16.- ABONAMENT DEL SERVEI
L’adjudicatari té dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, del servei realment
prestat, amb subjecció al contracte atorgat.
El pagament del servei s’efectuarà contra presentació de la corresponent factures a la finalització
de les tasques previstes al present document de prescripcions particulars, i d’acord amb la
proposta econòmica. Aquesta factura haurà de ser degudament conformada pels serveis tècnics
de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Local del Consell Comarcal.
Quan l’adjudicatari sigui una de les entitats obligades a expedir i trametre factura electrònica pels
serveis efectivament prestats, d’acord amb el que regula l’article 4 de 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, haurà de presentar-la al Consell Comarcal a través del Punt General d’Entrada de
Factures Electròniques ubicat a la seu electrònica comarcal www.ccvoc.cat. En la resta de casos,
serà potestatiu per a l’adjudicatari la presentació de factura electrònica.
Els codis DIR3 són:
Òrgan gestor
L06090830

Unitat tramitadora
L06090830
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17.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la Llei de Contractes del
Sector Públic, 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.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració s’ajustarà al que disposa la Llei de Contractes
del Sector Públic i a la legislació específica que resulti d’aplicació.
18.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
No es preveu la modificació del contracte.
19.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
El contracte objecte d’aquest procediment no podrà ser objecte de cessió.
20.-SUBCONTRACTACIO
L’adjudicatari pot subcontractar la realització parcial de la prestació amb el compliment dels
requisits i obligacions legalment establerts.
21.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen l’article 210 de la
LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització
de les prestacions contractades i l’esmena de defectes observats amb ocasió de la seva
recepció.
La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció o
conformitat per part del Consell Comarcal, a través del responsable del contracte
22.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
Conclòs el contracte i finalitzat el termini de garantia, que es fixa en un mes, sense que hi hagi
responsabilitat exigible al contractista, es tornarà o cancel·larà la garantia definitiva, de
conformitat amb el què s´estableix en l’article 111 de la LCSP.
23.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de
la LCSP, les següents:
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-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució.

-

L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les dades
o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte.

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article
212 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.

24.- RESPONSABILITAT CONTRACTUAL I EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
El contractista respondrà de tots els danys i perjudicis causats a l'Administració dins del procés
contractual.
Via de constrenyiment. La quantitat en què es concretin els esmentats danys serà exigible per la
via de constrenyiment administratiu.
Execució subsidiària. Es procedirà a l’execució subsidiària quan el contractista incompleixi
obligacions que, per no tenir caràcter de personalíssimes, puguin ésser realitzades per un altre
subjecte diferent d'ell mateix.
En aquest cas, el Consell comarcal podrà realitzar les obligacions incomplertes per sí mateix o
mitjançant les persones que determini, a costa del contractista.
L'import de les despeses, danys i perjudicis s’exigirà de la manera establerta en la clàusula
anterior.
El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats a l'Administració o a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereix l’execució del contracte en els termes previstos a
la LCSP.
25.- NOTIFICACIONS I ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut
a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració
Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat
un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica https://seue.cat/web/ccvallesoccidental.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat
la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu
contingut.
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L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil
de Contractant.

26.- RETORN 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.
D’acord amb el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les administracions públiques i donant compliment a l’article 87, el
Consell Comarcal del Vallès Occidental podrà procedir a la destrucció total de la documentació
presentada un cop transcorregut un any del termini de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la
resolució i en el cas que els licitadors no exerceixen el dret al principi del retorn de la
documentació.
27. RÈGIM D’INVALIDESA
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
Aquest contracte serà nul en els casos previstos en l’article 39 de la LCSP.
28. 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.

El Vallès Occidental, 23 de gener de 2019

La coordinadora de l’Àrea de Serveis Generals, La Tècnica de serveis jurídics

Meritxell Montfort i Camprubí

Octubre Blanes Persiva
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