CONTRACTE EXP. 2020/056
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC AL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ DEL MONTSENY I DOCUMENTACIÓ DEL FONS DEL MUSEU DE CIÈNCIES
NATURALS DE GRANOLLERS
ADJUDICAT
MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

D'una banda l'il·lustríssim senyor Josep Mayoral i Antigas amb DNI 36501040V, en la seva condició de
President del Patronat Municipal del Museu en representació d’aquesta entitat, que té el domicili
social en aquesta localitat, Plaça de la Porxada núm. 6, amb el CIF número P0809500B, assistit pel
secretari general del Patronat Municipal del Museu, Manuel Monfort Pastor, que dona fe de l’acte.
I d'altra banda la senyora Belén Fernández-Villacañas Cuesta amb DNI 52171650Z
amb domicili al carrer Francesc Moragas, 26 de Santa Coloma de Farners (17430)

en nom propi i

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest
contracte i,
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REUNITS

MANIFESTEN

I.

Mitjançant resolució núm. 2020/106 del President del Patronat Municipal del Museu de data 25 de
juny de 2020 es va aprovar l’inici de l’expedient licitatori per a la contractació del servei de suport
tècnic en la documentació museogràfica de les col·leccions del Museu, principalment per
desenvolupar projectes d’exposicions del Museu de Ciències Naturals de Granollers i del servei del
Centre de Documentació del Montseny en l’àmbit de les ciències naturals per un termini d’execució
de 2 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anys mes i es van aprovar els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària i es va declarar la plurianualitat i autoritzar la despesa per un import màxim de 30.880,00
€ més 6.484,80 € en concepte d’IVA (21%), el que fa un total de 37.364,80 €, amb la distribució
següent:

Partides pressupostàries

2020
( de 1/10 a 31/12)
Import
IVA 21%
2.000,00
420,00

2021
(de 1/1 al 31/12)
Import
IVA 21%
8.000,00 1.680,00

2022
( del 1/1 al 30/9)
Import
IVA 21%
6.000,00 1.260,00

K5104.33331.22609
Act. Expo. Tallers la Tela
K5104.33332.22706 Estudis 1.860,00
390,60 7.440,00 1.562,40 5.580,00
i treballs tècnics CDOC
TOTALS PARCIALS
3.860,00
810,60 15.440,00 3.242,40 11.580,00
TOTAL PERIODE EXECUTIU
30.880,00 € + 6.484,80 € = 37.364,80 €

1.171,80
2.431,80

III.
D'acord amb la clàusula VIII del Plec de clàusules administratives particulars, la senyora Belén
Fernández-Villacañas Cuesta ha dipositat la fiança definitiva per import de 1.544,00 euros
(INP62020000002229) i ha presentat la resta de documentació requerida.

IV
Mitjançant resolució del President del Patronat Municipal del Museu núm. 2020/147 de data 18
de setembre de 2020 es va adjudicar a la senyora BELÉN FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS CUESTA amb
DNI 52171650Z, el contracte de serveis per a la prestació del servei del suport tècnic en la documentació
museogràfica de les col·leccions del Museu, principalment per desenvolupar projectes d’exposicions del
Museu de Ciències Naturals de Granollers i del servei del Centre de Documentació del Montseny per un
import de 30.880,00 més 6.484,80 euros d’IVA (21%) el que fa un total de 37.364,80 euros per a un
termini d’execució de 2 anys i la distribució a continuació indicada:
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II
Amb data 17 d’agost de 2020 la directora del Servei de Contractació i Compres de l’Ajuntament
de Granollers va requerir electrònicament la documentació prèvia a l'adjudicació a la senyora BELÉN
FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS CUESTA

Partides pressupostàries

2020
( de 1/10 a 31/12)
Import
IVA 21%
2.000,00
420,00

2021
(de 1/1 al 31/12)
Import
IVA 21%
8.000,00 1.680,00

2022
( del 1/1 al 30/9)
Import
IVA 21%
6.000,00 1.260,00

K5104.33331.22609
Act. Expo. Tallers la Tela
K5104.33332.22706 Estudis 1.860,00
390,60 7.440,00 1.562,40 5.580,00
i treballs tècnics CDOC
TOTALS PARCIALS
3.860,00
810,60 15.440,00 3.242,40 11.580,00
TOTAL PERIODE EXECUTIU
30.880,00 € + 6.484,80 € = 37.364,80 €

1.171,80
2.431,80

En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents convenen celebrar aquest contracte, de conformitat
amb les següents,

CLÀUSULES

Primera - Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la prestació del servei de suport tècnic en la documentació
museogràfica de les col·leccions del Museu, principalment per desenvolupar projectes d’exposicions del
Museu de Ciències Naturals de Granollers i del servei del Centre de Documentació del Montseny en
l’àmbit de les ciències naturals, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques que el regula i la oferta
presentada.

Aquest contracte, proposat pel Patronat Municipal del Museu de Granollers, és administratiu de serveis i
el seu règim jurídic es troba constituït pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de
prescripcions tècniques particulars, així com, en allò que no hi estigui regulat, per les normes de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLC) i el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de
Contractes del sector públic; per la Llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local (LRBRL); pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (LMRLC); pel Reial Decret 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim local i el Reial Decret 2/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.
Supletòriament, aquest contracte es regeix per les altres normes de dret administratiu i en allò que no hi
estigui previst, per les normes del dret privat.
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Segona - Naturalesa del contracte

La senyora Belén Fernández-Villacañas Cuesta, en nom propi es compromet a portar a terme aquest
contracte d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques, que figuren a l’expedient,
documents contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva.

Tercera - Preu contracte
El preu total del contracte es fixa en l’import total de 30.880,00 euros més 6.484,80 euros d’IVA (21%),
el que fa un total de 37.364,80 euros .
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la
seva durada incloent les pròrrogues.

Quarta - Facturació i abonaments a l'adjudicatari

L’empresa contractista
ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura electronica
mensual a final de cada mes a nom del PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU (CIF: P5809506H). Es
poden presentar a traves dels canals a continuació indicats:
– Servei eFact del Consorci AOC
–

FACE, dependent del Ministerio d'Economia y Hacienda.

En totes les factures s'haurà d'indicar obligatòriament el número d'expedient a què correspon 2020/056 i
el número de document comptable que el responsable del contracte els facilitarà anualment.
Per a l’exercici 2020 el document comptable es D2319 «Act. Expo Tallers La Tela» i D2320 «Estudis i
treballs tècnics CDOC»

Els pagaments del preu es faran prèvia la presentació de factures al Registre de factures del Patronat Municipal del
Museu, expedides per l'adjudicatari i conformades pel tècnic responsable del contracte, d'acord amb els terminis
establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel que s'estableixen
“mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials”, sense perjudici d'allò que estableix el Reial Decret
Llei 4/2013, de 22 de febrer..
La valoració dels treballs s’ajustarà a les previsions de l’article 199 del RGLC i al sistema de determinació de preus
establert en el Plec administratiu

Cinquena - Durada contracte i lloc de realització del servei
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L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis efectivament prestats i formalment rebuts per
l’Administració d’acord amb les condicions establertes en el contracte.

La durada del contracte en període executiu serà de 2 anys amb efectes des de l’1 d’octubre de 2020
fins el 30 de setembre de 2022.
En tot cas, la data de començament dels treballs serà posterior a la de la signatura del document de
formalització del contracte.
Això no obstant, de conformitat amb allò que prescriu l’article 29.2 de la LCSP, el contracte serà
prorrogable de forma expressa per acord de l'òrgan de contractació per dos anys mes, sense que la
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys, sempre que les seves
característiques es mantinguin inalterables durant el seu període de duració. La pròrroga serà obligatòria
per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la
finalització de la durada del contracte.
Quan al venciment del contracte no s’hagués formalitzat un nou contracte que garanteixi la continuitat de
la prestació a realitzar pel contractista com a consequencia d’incidencies imprevisibles produides en el
procediment d’adjudicació i existeixin raons d’interés públic per a no interrumpir la prestació, es podrà
prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en qualsevol cas per un
període màxim de 9 mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre i quan l’anunci

de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 3 mesos respecte a la data de
finalització del contracte originari.

La prestació es farà en la forma que s’estableix en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Sisena - Rebuda

L’òrgan de contractació determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment. Si la prestació no es troba es estat de ser rebuda es farà
constar així en l’acta corresponent i es donaran les instruccions precises al contractista per a que esmeni els
defectes observats o procedeixi a fer una nova prestació de conformitat amb allò que s’ha pactat. A tal
efecte, disposa de les prerrogatives que s’estableixen a l’article 311 de la LCSP.
El Patronat Municipal del Museu es reserva el dret de realitzar les comprovacions que estimi convenients
sobre la qualitat de l’objecte del contracte a la seva rebuda.
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des de la realització
de l’objecte del contracte.

Setena - Responsable del contracte
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La rebuda es farà en el termes i amb les formalitats establerts als articles 210 de la LCSP.

Es designa com a responsable del contracte al senyor Antoni Arrizabalaga Blanch, a qui li correspon
supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta
realització de la prestació pactada, tot d’acord amb la previsió de l’article 62.1 de la LCSP corresponent-li
entre d'altres les següents funcions, amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació
pactada:

a) Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident en
l'execució de l'objecte del contracte en els termes que millor convingui als interessos públics.
b) Resoldre les incidències sorgides en l'execució del contracte, seguint el procediment establert en
l'art. 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant, RGCAP).
c) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de la garantia definitiva,
previ informe tècnic.
d) Proposar, si escau, la pròrroga del contracte.
e) Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals.
f)

Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties.

g) Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat.

h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic.
i)

Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a l'execució
del contracte.

j)

Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a l'expedició de
certificacions.

k) Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l'adjudicatari, a qualsevol moment, la
informació que precisi acosta l'estat d'execució de l'objecte del contracte, de les obligacions de
l'adjudicatari, i del compliment dels terminis i actuacions.
l)

Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon ordre en
l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell depenent, incorri en actes o omissions
que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, havent d'adonar a l'òrgan de contractació.

m) Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'art. 96 del RGCAP.

o) Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del contracte ni
s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels Plecs i altres documents contractuals.
p) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de contractació.
q) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració del servei que
hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi,
comprovacions, estudis, enquestes, assajos, proves, o explicacions sobre la metodologia o elements
que se segueixen o s'empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes disposicions
estimi oportunes per a l'estricte compliment del convingut.
r)

Emetre informe en expedients de cessió del contracte.

s) A donar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable del Contracte.
t)
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n) Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació.

Facilitar al contractista tota la informació que ha de figurar en les factures, com ara el numero de
document comptable anual.

Vuitena - Confidencialitat i Protecció de Dades
D'acord amb l'article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.
El contractista tindrà la consideració d'encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a què
accedeixi de les quals sigui responsable l'Ajuntament de Granollers/Patronat Municipal del Museu. Així
mateix, les dades personals objecte de tractament per part del contractista no seran aplicades o
utilitzades amb una finalitat diferent a l'establerta en el marc de la prestació dels serveis contractats. En
aquest sentit, el contractista s'obliga a:
•

Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa adjudicatària/ària
manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de
tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en

•

•

Tornar al Patronat Municipal del Museu, en tots el casos d’extinció contractual, les dades
de caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada
objecte del tractament.

•

També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

Novena - Execució i Obligacions del contractista

1. Execució
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•

estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són les
corresponents al nivell requerit opció baix , i són d'aplicació als fitxers, centres de
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el
tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.
Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti el Patronat Municipal del Museu i de forma confidencial i reservada, no
podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de
les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte
s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra
causa legalment admesa o establerta en aquest plec.

El contracte s’executarà amb subjecció a allò que s’estableix en les seves clàusules i en els Plecs que el
defineixen, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista
l’Administració.
En cas de produir-se una suspensió del contracte, s’estarà a allò que preveuen l’article 208 de la LCSP i
demés normes de desenvolupament.
L’execució del contracte es realitzarà pel contractista amb les responsabilitats que estableix l’article 311
de la LCSP.
2. Obligacions
1. Condicions especials d’execució
S’estableixen les següents condicions especials d’execució de tipus social i laboral:
- L'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball i d'integració laboral, en particular:

a) amb les condicions laborals reconegudes en els convenis col·lectius, pactes o acords d'empresa o
contractes laborals que siguin d'aplicació.
b) Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrits a l'execució del contracte i descrita
en el plec de prescripcions tècniques, bé com a conseqüència de la subrogació de treballadors en
qualsevol de les seves modalitats, bé per la definició de les condicions exigides per l'òrgan gestor per la
prestació del servei, sense que procedeixi suspensió o extinció dels contractes de treball de la plantilla
llevat les suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora i
d'acomiadaments disciplinaris.

d) Tenir a disposició documentació complerta i verificable sobre els treballadors i treballadores empleats,
a presentar-la a l'òrgan de contractació d'acord amb el que s'estableix en aquest plec o quan aquest ho
requereixi i a advertir a les persones treballadores sobre la possibilitat d'una inspecció per part de dit
òrgan.
Aquestes condicions especials d'execució del contracte es consideren obligacions contractuals
essencials.

2. Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus
termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
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c) Durant tot el període d'execució del contracte, a no minorar unilateralment les condicions de treball
que, en matèria de jornada i salari, i en els termes analitzats, així com a qualsevol millora sobre la
legislació laboral bàsica aplicable que correspongui en cada moment a les persones treballadores
adscrites al contracte en funció del conveni col·lectiu que resulti d'aplicació al presentar-se l'oferta, llevat
acord explícit entre empresa i la representació dels treballadors.

Així mateix es consideren també obligació essencial del contracte:
- En cas d’haver-se compromès en la seva oferta a donar formació als seus treballadors: el compliment
d’allò establert en el calendari que han de presentar en el requeriment de l'adjudicació o abans de l’inici
de la prestació.

3. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en la LCSP, el contractista està obligat a:
a) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
b) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball,
d'integració social de les persones amb discapacitat i de protecció del medi ambient. A més, en general,
respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del
compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre
aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.

L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista no implicarà responsabilitat de cap tipus
per a l'Administració. Així mateix el personal de l'empresa contractada no tindrà cap vinculació laboral
amb l'Administració, d'acord amb la Disposició Addicional primera del Real Decreto 2/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.
c) L’empresa adjudicatària, en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant declaració
responsable l’afiliació i l’alta en la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a
l’execució del contracte.
d) Guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte, en els termes establerts a l’article 133 de la LCSP

f)

Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta
gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte, d’acord
amb la legislació vigent.

g)

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte,
complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article
133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
També s’haurà de complir el que regula el Reglament General de Protecció de Dades, data en què
serà exigible aquesta norma. El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se
sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.

h) El contractista haurà de justificar l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil Professional
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e) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal;
també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte.

i)
j)

k)
l)
m)

no inferior a 600.000€ de límit per sinistre i any.
Caldrà aportar original de la pòlissa i rebut o fotocòpia degudament autenticada d'ambdós, amb
caràcter previ a l'adjudicació; o bé, certificat de la companya d'assegurances amb qui té subscrita la
pòlissa o de la corredoria que actua de mediadora que expressi la vigència d'aquella, el risc i el
capital assegurat o import de les indemnitzacions amb què ha de respondre la pòlissa durant la
vigència del contracte.
Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers, d’acord amb allò que preveu l’article
196 de la LCSP.
Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que ha
detallat en la seva oferta, de conformitat amb allò que prescriu l’article 76 de la LCSP. Ha d’assignar
també els facultatius el nom dels quals figura en la seva oferta, amb la dedicació que en ella es
defineix.
Executar el contracte al seu propi risc i ventura, tal i com assenyala l’article 197 de la LCSP.
Totes aquelles obligacions indicades al Plec de prescripcions tècniques que regulen aquest
contracte.
En cas de vaga dels treballadors, aquest risc serà assumit per l'empresari, en l'execució del
contracte, i no tindrà efectes econòmics per l'administració. En aquest cas, el contractista estarà
obligat a oferir les solucions que garanteixin els serveis mínims imprescindibles que determini
l'administració competent. Si el contractista no oferís les esmentades solucions o no les portés a la
pràctica, els serveis tècnics municipals competents podran acordar els contractes que estimin

n)

precisos per cobrir els serveis mínims aprovats, que seran repercutits econòmicament al
contractista. En tot cas, la responsabilitat que se'n derivi d'aquest treballs serà del contractista. La
falta de prestació del servei mentre duri la vaga, es podrà deduir del preu a abonar per l'import de
les despeses que el contractista hagi deixat de suportar en aplicació de la norma sectorial en
matèria de vaga.
Adopció de les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i adopció de les
mesures necessàries per evitar que de l'execució del contracte puguin derivar-se danys al
personal municipal o a la ciutadania en general.

Desena - Demora, Responsabilitat en l’execució del contracte i sancions
Demora en les prestacions

2. La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició
de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte
(IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb
imposició de noves penalitzacions.
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1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, fixats per a
la seva realització.

4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP.

Responsabilitat en l’execució del contracte

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la
LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes:
a) Faltes molt greus:

Tindran la consideració d’infraccions molt greus aquells incompliments que ocasionin una pertorbació
important del servei i, en especial:
a) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal.
b) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un perjudici molt
greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
c)

L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte del 6% fins al 10% de
l'import d'adjudicació.

d) L’abandonament del servei sense causa justificada.

g) La desobediència molt greu o reiterada a les ordres donades al contractista pel que fa a
l'ordenació o forma de prestació del servei, o als requeriments de subministrament de dades
previstes en aquest plec que demani el Patronat Municipal del Museu per a un millor control del
desenvolupament efectiu del servei en tots els seus aspectes.
h) L'incompliment de les obligacions laborals o de seguretat social o de seguretat i higiene en el
treball vers al personal adscrit.
i) No estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social o dels tributs que es meritin
amb ocasió o com a conseqüència de la prestació del servei.
j)

Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu als usuaris.

k) El falsejament de la documentació del servei demanada pel Patronat Municipal del Museu.
l)
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e) La interrupció del servei sense justificació o avís.
f) La cessió, traspàs, arrendament o subcontractació del contracte, contravenint les previsions
d'aquests plecs o de la llei.

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

m) L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions derivades de la normativa
aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
n) L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de sis mesos de prestació de servei.
o) No disposar els treballadors de la Formació adequada o del certificat de delictes a menors.
p) La falta d’identificació del personal que cobreix el servei.
b) Faltes greus:
a) El tractament vexatori a les persones usuàries, exceptuant que aquest tractament reunís les
característiques per a classificar-lo com a molt greu.
b) L’incompliment dels horaris de manera sistemàtica en la prestació del servei que ocasioni
perjudicis o distorsió del mateix.
c) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt
greu.

d) L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte fins al 6% de l'import
d'adjudicació.
e)

g)

En general, l'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb la persona usuària i el
Patronat Municipal del Museu, això com la comissió de tres faltes lleus en el període d’un any de
prestació de servei.

h)

La desobediència o incompliment d'ordres o normes de treball que causin perjudicis molt greus o
que trenquin greument la disciplina de treball.

i)

Utilització d'informació confidencial per altres motius externs a la seva feina.

j)
L'embriaguesa o el fet de trobar-se sota la influencia de substàncies estupefaents en el treball.
k) No respectar hores assignades pel pla de treball
l) No comunicació prèvia de la no realització d’un servei

c) Faltes lleus:

a) Tindran la consideració d’infraccions Ileus qualsevol incompliment de les obligacions contractuals
establertes en el plec de clàusules que no causin un detriment important i que no siguin
considerades com a greus o molt greus.
b) Actituds desconsiderades o irrespectuoses de caràcter greu envers als altres empleats, públic o
tercers relacionats en els serveis d'aquest contracte.
c) La demora en l'inici de l'execució del contracte per causa imputable al contractista.
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f)

L’incompliment que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals.
Imprudència o negligència en el treball que afectin al bon funcionament de la feina.

d) Qualsevol infracció dels plecs tècnics no regulada com a falta greu o molt greu.

Sancions contractuals
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des
de la data d’incoació del corresponent expedient.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolució del contracte, el Patronat Municipal del Museu pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació .
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas que l’empresa contractista subcontracti part de l’execució del contra te es podrà imposar al
contractista una penalitat de fins a un 50% de l’import de l’anualitat mitjana del contracte o es podrà
resoldre el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte.

Onzena - Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/
s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat
d'aquelles en els termes legalment previstos.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des
de la data d’incoació del corresponent expedient.

Dotzena – Subcontractació i Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la subcontractació i la cessió.

Tretzena.- Modificacions contractuals
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El Patronat Municipal del Museu podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels
danys i perjudicis que pugui reclamar.

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import total de
les modificacions pot incrementar més del 10 % del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les
previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte.
Causes previstes de modificació:
• Per necessitat de feines sobrevingudes o noves tasques
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la vigència del
contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà modificar el
contracte en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP. La modificació es tramitarà abans que
s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.

Catorzena - Resolució
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 313 LCSP.

2. A part de les establertes en el plec de clàusules administratives particulars, constitueixen causes
específiques de resolució:

a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals
c) L’incompliment de qualsevol de les condicions socials i ambientals establertes en el plec de
clàusules administratives particulars i en el de prescripcions tècniques.

e) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en el plec
de clàusules administratives particulars que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
f) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb
ocasió del contracte.
g) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un
perjudici molt greu.

h) Totes aquelles causes que s’hagin establert en el plec de clàusules administratives particulars.
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d) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les condicions
especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre dol,
culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a
la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.

Quinzena - Recepció i Termini de Garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al seu lliurament o
realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció del Patronat Municipal del Museu, tot
d’acord amb les previsions de l’article 210 i 311 de la LCSP.

2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de l’acta
de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.

3. A partir de la data de recepció del contracte el contracte, començarà a córrer el termini de garantia,
que serà de 1 mes , tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.
Un cop acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat cap de les objeccions o la
denúncia a què fa referència l’article 311 de la LCSP, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per
raó de la prestació efectuada.

I perquè així consti i als efectes del que s'estableix en la vigent legislació, ambdues parts, amb
l'assistència del secretari general, signen el present document en format electrònic i a un sol efecte, en la
ciutat de Granollers i en la data de la darrera signatura.

Per part del Patronat Municipal del Museu,

L'Alcalde

Granollers, 22/09/2020

El Secretari General,

Signat digitalment per Manuel Monfort
Pastor - DNI 37670513D (TCAT)
Data: 22/09/2020 10:17:34
Granollers, 22/09/2020
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Signat digitalment per Josep Mayoral
Antigas - DNI 36501040V (TCAT)
Data: 22/09/2020 17:46:54

Per part del contractista,

MARIA BELEN
FERNANDEZVILLACAÑAS
CUESTA - DNI
52171650Z

Firmado digitalmente
por MARIA BELEN
FERNANDEZVILLACAÑAS CUESTA
- DNI 52171650Z
Fecha: 2020.09.23
09:39:43 +02'00'

Belén Fernández-Villacañas Cuesta

