PLEC DE CLÀUSULES TÈCNICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE DE SERVEIS (PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT) PEL SERVEI DE SOCORRISME DE LES PISCINES MUNICIPALS DE
SEVA ESTIU 2020.
Clàusula 1a- Objecte i qualificació
1. Descripció de l’objecte del contracte
El present contracte té com a objecte la prestació del servei de socorrisme a les piscines
municipals de Seva “Els Roures Parc”, per la temporada d’estiu de l’any 2020.
2. Règim jurídic
El contracte a realitzar es qualifica de contracte administratiu de serveis, de conformitat
amb el que estableix l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
secor Públic.
La present contractació té caràcter administratiu, i es regirà en tot el previst, especialment
en aquest plec de condicions pel disposat en les següents normes:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposa a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament i Consell Europeus 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 -LCSP 2017-.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractació de les Administracions Públiques -RGLCAP-, sense perjudici del que
estableix la LCSP del 2017.
- 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, en tot lo que no s’oposi a la
LCSP 2017.
Es declara la no aplicació al present procediment de la suspensió de terminis establerta a
la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de declaració d’estat d’alarma
per COVID-19, degut a la impossibilitat de realitzar el procediment de selecció en el lapse
de temps que pugui haver entre la finalització de l’estat d’alarma i la posada en marxa del
servei a la piscina.
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les de dret privat.
3. Divisió en lots de l'objecte del contracte
D’acord amb l’informe de justificació del contracte aquest contracte no és susceptible de
divisió en lots atès que consisteix en un servei unificat d’accions.
Clàusula 2a. Procediment de selecció i adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant un únic criteri d'adjudicació que serà el
preu d'adjudicació, sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Clàusula tercera. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
a) El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat de 24.793,00€ (IVA exclòs).
b) L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat 5.207,00€.
L’adjudicatari haurà d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
L’adjudicatari percebrà el preu pels dies que efectivament presti el servei.
El preu del contracte, IVA inclòs és de 30.000,00€.
El contracte es finança amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337.227-99 del vigent
pressupost.
No s’admet la revisió de preus.
Clàusula 4a. Termini d’execució
El contracte tindrà una durada d’una temporada de piscina, que comprendrà un total de 68
dies, a comptar des del dia 1 de juliol de 2020 al dia 6 de setembre de 2020 de dilluns a
diumenge, de 10:15 a 19:45 hores.
L’adjudicatari percebrà el preu pels dies que efectivament presti el servei.
L’horari d’obertura al públic de la piscina municipal és de 10:30 a 19:30 hores.
Les piscines estaran tancades al públic per desinfecció degut a prevenció del COVID-19,
de les 14:30 a les 15:30 hores.
En cas d’inclemències meteorològiques, es podran variar els horaris de tancament, sempre
acord amb la coordinació de les instal·lacions i la corresponent autorització del regidor.
Clàusula 5a. Condicions tècniques bàsiques del contracte
L’empresa contractada ha de complir en qualsevol cas, les següents condicions:
El servei de socorrisme serà realitzat en horari de 9:30 hores/dia (de 10:15 a 19:45 de la
tarda, però flexibles segons necessitats), per dos socorristes titulats, de dilluns a
diumenge, incloent festius.
Almenys un dels socorristes titulats haurà de ser, a més, monitor per tal de prestar un
servei de monitoratge per fer classe d’aquagym durant el mes de juliol, 4 dies a la setmana,
1 hores diària, en cas que el servei es pugui realitzar.
El personal que realitzi les tasques de socorrisme i salvament estarà en possessió de la
titulació en matèria de socorrisme i salvament aquàtic, i s'acreditarà la titulació

documentalment davant de l’ajuntament amb caràcter previ a l’inici de l’activitat i amb
reciclatge vigent.
L’empresa contractada haurà de tenir suplents per cobrir possibles baixes, i/o altres
incidències, a més de la supervisió del Servei per un Coordinador de piscines.
L’empresa i el corresponent coordinador del servei de socorrisme serà responsable de
l’espai d’infermeria i proporcionarà el material corresponents per actuar davant de
qualsevol incidència.
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents CPV:98350000-Serveis
d’instal·lacions municipals.
1. Funcions del personal


El personal de socorrisme tindrà com a funcions principals l’obligació d'advertir als
usuaris i informar de la normativa d'ús de les instal·lacions amb l’objectiu d'evitar o
impedir qualsevol accident, el control i la seguretat a la superfície de la làmina
d'aigua així com la prestació dels primers auxilis i el control de les piscines, zona
d'estada i la farmaciola sense perjudici del suport que els puguin prestar els
responsables de les instal·lacions municipals.



El personal destina a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte tindrà la
titulació legalment exigida per a l’exercici de la seva activitat, i s'acreditarà
mitjançant la documentació pertinent.



El personal de socorrisme portarà un control diari dels nivells de clor i ph dels vasos
d’aigua, dels qual en farà un registre escrit. L’instrument de mesura corresponent i
les proteccions de seguretat per la seva utilització seran proporcionats per
l’Ajuntament.



Al final de la jornada el personal de socorrisme “llançarà” els robots de neteja dins
els vasos d’aigua per tal de col·laborar amb la higiene del respectiu lloc de treball.
Qualsevol problema serà atès per la coordinació de la instal·lació i la corresponent
empresa de manteniment contractada.



Vetllar per la seguretat i higiene dels banyistes de la piscina.



Informar i supervisar als usuaris de les normes internes de la instal·lació, normes
higiènico-sanitàries de la piscina, activitats que es puguin desenvolupar, etc.



Prohibir qualsevol activitat que transgredeixi les normes de seguretat i higiene que
es troben exposades a la normativa interna de la piscina municipal.



Estar situats, durant les hores de màxima concurrència, en els llocs habilitats per a
ells, per tal de visualitzar correctament tota la làmina d'aigua de la piscina.



Col·locar i treure diàriament els salvavides.



Informar a l’àrea o regidoria de referència, dels incompliments reiterats de les
normes, per part dels usuaris.



Realitzar les primeres cures i, si la gravetat de les ferides ho requerís, avisar els
serveis d'urgència corresponents.



Supervisar el corresponent material sanitari d’infermeria per dur a terme la seva
activitat.



Omplir dos cops per dia (12:30 hores i 17:30 hores) els registres d'assistències i
registres horaris, i tenir-ho a disposició de la persona responsable de la instal·lació



No abandonar el lloc de vigilància sota cap pretext, tret de les causes pròpies de la
prestació del servei o per força major, informant
sempre prèviament, al
responsable de la instal·lació.



El compliment total de l’horari del servei.



Durant les hores de treball, no es podrà realitzar cap tasca que no sigui de les
seves funcions. No es permet l’ús de telèfons durant la jornada laboral, tret de la
utilització necessària en situacions d'urgència.



Informar, vigilar, controlar i atendre a tot usuari que requereixi els seus serveis de
manera cordial, amable i amb respecte.



Comprovar diàriament, a l’inici de la jornada laboral, que els
elements
imprescindibles de primers auxilis i resta d'elements es trobin en bon estat d'ús. En
cas de mancances o desperfectes, informar d'immediat al coordinador del servei
per prendre les mesures correctores.



Conèixer la normativa vigent de les instal·lacions esportives del municipi.



Omplir dos cops per dia (12:00 hores i 17:00 hores) el registre diari dels nivells de
clor i ph dels vasos d’aigua.



Vigilar que els usuaris respectin les normes d'ús de les instal·lacions i informar-los
de les mateixes, en cas que actuïn de forma contrària.



Col·laborar amb els plans d'emergència i evacuació de la instal·lació, en cas de ser
necessari.



Atenció a l’usuari, orientació, trasllat de persones disminuïdes, ajuda a persones
amb mobilitat reduïda, etc.



Registre diari de la jornada i registre d’intervencions.



Coordinació amb les coordinadores del parc lúdic Els Roures Parc.



Altres activitats que el responsable de l’ajuntament cregui convenients, com a
necessitats puntuals.



En tot cas es compliran les recomanacions per a l’obertura de l’activitat a les
piscines arrel de la crisis del COVID-19 definides en el Real Decreto 742/2013,
de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les
piscines, amb la finalitat de minimitzar la potencial transmissió de COVID-19 i
proporcionar un ambient segur i saludable en aquestes instal·lacions i/o
normativa legal que correspongui.

2. Documentació tècnica a presentar a l’Ajuntament
- Disposar d’una assegurança d'indemnització per riscos professionals la cobertura dels
quals, com a mínim, sigui igual a tres-cents mil euros (300.000€) o declaracions apropiades
d’entitats financeres.
- Document acreditatiu d'alta en l’Impost d'Activitats Econòmiques en epígraf ajustat a
l’activitat, amb l’últim rebut satisfet o declaració d'exempció de l’impost.
- Manifestació per escrit que en l’oferta presentada s'han tingut en compte les obligacions
relatives a les disposicions sobre protecció i condicions de treball.
- Alta a la Seguretat Social i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
- Contractes del personal que executarà el contracte.
- Cada mes haurà d’aportar la copia del TC1 i TC2, a últim mes liquidat.
- Estar al corrent de les disposicions en matèria de riscos laborals.
El contractista haurà de garantir que el personal contractat sigui el que exerceix la seva
activitat en l’execució del contracte i així mateix que el salari que percep es el mínim o
superior al que preveu a la seva categoria professional en el conveni col·lectiu
corresponent d’aplicació.
Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els
requisits de titulació i experiència exigits en aquests plecs, formarà part de l’ equip de
treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’entitat
contractant del compliment d’ aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a
no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’entitat contractant.
L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiu i continu,
sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, el
poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i
pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions
dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la
potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual
entre empleat i ocupador.
L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució
del contracte de socorrisme desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desenvolupades com a objecte del contracte.
L’empresa contractista haurà de designar almenys a un coordinador tècnic o responsable
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

a) Rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal de l’empresa contractista
degui realitzar a l’Administració en relació amb l’execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a

aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació
amb la prestació del servei contractat.
c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de
treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest
personal al lloc de treball.
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, devent a
tal efecte coordinar-ne adequadament a l’empresa contractista amb aquesta entitat
contractant, a efectes de no alterar el bon funcionament del servei.
e) Informar a l’entitat contractant sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
Clàusula 6a. Procediment d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà pel procediment OBERT i tramitació simplificada en base al
previst en l’article 159 del de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de
novembre (LCSP)
Clàusula 7a. Acreditació de l’aptitud per a contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de
contractar, i acrediten la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
acredita, d'acord amb el que reflecteix i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud
de l'empresari quant a la seua personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de
les prohibicions de contractar que hagen de constar en aquest.
Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
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
coyunturalmente no es posible respetar este principio esencial, no cabe entender
que el requisito de la inscripción sea exigible”.
a) Solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de
negoci dels tres últims conclosos ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil En el cas d’empreses de nova creació, entenent com a tal la que
tingui una antiguitat inferior a 5 anys (art 90.4 LCSP), caldrà acreditar aquesta solvència
amb declaracions apropiades d’entitats financeres o auditoria, com a mínim de l’últim
exercici.
b) Solvència tècnica i professional:
Els licitadors hauran de complir tots els següents requisits :
- Una relació dels principals serveis prestats com a màxim en els tres últims anys, on hi
constarà l’import, la data i el destinatari públic o privat.
- Declaració responsable indicant els Mitjans personals necessaris per a l’execució del
contracte.
- Declaració responsable conforme el personal adscrit a l’execució del servei de socorrisme
està en possessió de la documentació següent: o Certificat negatiu de delictes de
naturalesa sexual (art. 13.5 e la Llei 26/2015, de 28 de juliol) o Titulació mínima oficial, que
és la del Certificat de cicle inicial de socorrisme, o socorristes amb la titulació que Titulació
mínima oficial, que és la del Certificat de cicle inicial de socorrisme, o socorristes amb la
titulació que regulava el decret de sanitat D95/200 – D165/2001 o Inscripció en el ROPEC.
4. Que estigui al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de
Catalunya, així com amb les de la Seguretat Social.
5. Que disposin o es comprometin a concertar, cas de resultar adjudicatari, d’una pòlissa
de responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat de riscos (danys i perjudicis directes o
indirectes) ocasionats pel desenvolupament de l’activitat i la del seu personal.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
Clàusula 8a. Classificació empresarial
No s’exigeix classificació empresarial en virtut de l’article 77 LCSP
Clàusula 9a. Perfil del contractant
La publicitat de la convocatòria i documentació de la present licitació es realitzarà a través
d’internet en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Seva, ubicat a la seu electrònica
del web www.seva.cat.

Clàusula 10a. Termini propostes i documentació administrativa
1) Termini de presentació ofertes
Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament utilitzant mitjans
electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició Addicional Quinzena
LCSP 2017, mitjançant l’eina sobre digital, integrada en la Plataforma de serveis de
contractació pública de Catalunya, accessible través del perfil del contractant de Seva,
posada a disposició de les empreses en els procediments de contractació pública
electrònics.
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini de 15
DIES NATURALS comptats a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació
al perfil del contractant de l’Ajuntament de Seva, en UN sobre digital:
L’anunci de licitació del contracte únicament precisarà de publicació en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. Tota la documentació necessària per a la
presentació de l’oferta estarà disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació
de l’anunci al perfil de contractant.
Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament en el registre indicat en
l’anunci de licitació.
Les proposicions seran secretes, no podent divulgar l’òrgan de contractació, la informació
facilitada per els licitadors que hagin designat com a confidencial.
Cada licitador no podrà subscriure més d’una proposició per el present contracte. Tampoc
podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment. La
infracció d’aquesta norma, donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites
per aquest mateix.
La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicional per l’empresari del
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen
aquest contracte, sense salvetat o reserva alguna.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents així com una relació numerada
d’aquests:
ARXIU ELECTRÒNIC “A”: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓ
ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA
a) Documentació administrativa
De conformitat amb el previst en els articles 140 i 141 LCSP 2017, s’haurà d’incloure les
declaracions conforme als annexes I, II i III.
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, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 5.2 del present Plec.

b) Proposició econòmica
La proposició econòmica s’ajustarà al model següent:
«MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En/Na ____, amb domicili a efectes de notificacions en la direcció de correu electrònic
____, amb DNI nº ____, en representació de en/na____ (o en nom propi), amb DNI nº
____, interessat en el procediment obert del contracte administratiu de serveis de
socorrisme a la piscina municipal anunciat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Seva ____, de data ____ faig constar que conec el plec de clàusules tècnic-administratives
que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a portar a terme l’objecte del contracte per import de ____ € i ____ €,
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
Dit import inclou a més a més tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol caràcter que
sigui d’aplicació, així com totes les despeses especificades en el Plec de Clàusules tècnicadministratives Particulars que regeix el contracte.
Que reuneix totes i cada una de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de
Seva i en particular efectua el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjants
personals i materials suficients per portar a terme de forma adequada la prestació.

En ____, a ____ de ____ de ____.
Firma del licitador.»
Clàusula 11a. Garantia definitiva
El licitador que presenti la millor oferta en la licitació dels contractes haurà de constituir una
garantia del 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA, d’acord a qualsevol dels mitjanes
establerts a l’article 108 LCSP 2017.
Segons allò disposat a l’article 111 LCSP 2017, la garantia no serà tornada o l’aval o
assegurança de caució cancel·lat, fins que s’hagi produït el venciment del termini de
garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declarés resolució d’aquest
sense culpa per al contractista.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos a l’article 110 LCSP 2017.
Clàusula 12a. Devolució i cancel·lació de la garantia definitiva
La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva es durà a terme en els termes establerts
a l’article 111 LCSP 2017, sempre que hagin finalitzat els períodes de garanties
corresponents als contractes derivats i hagin complit satisfactòriament les obligacions
corresponents a aquells.
Clàusula 13a. Ofertes anormalment baixes
El caràcter anormal de les ofertes s’apreciarà en funció del preu ofertat, considerant-se
com a tal la baixa superior a 25 unitats percentuals.

En tot cas, s’estarà a allò previst a l’article 149 LCSP 2017 per a la regulació i règim jurídic
de les ofertes anormalment baixes.
Clàusula 14a. Mesa de contractació
La mesa de contractació, d’acord amb allò establert en l’article 326 de la LCSP, estarà
presidida per un membre de la corporació o un funcionari d’aquesta, i en formaran part,
com a vocals, el secretari o, si s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció
d’assessorament jurídic, i l’interventor, així com aquells altres que es designin per l’òrgan
de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la
corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior
a tres. Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació.
Per a la constitució vàlida de la Mesa es requerirà la presència del president i el secretari, i
les seves decisions s’hauran d’adoptar en qualsevol cas per majoria de la meitat més un de
tots els membres que l’integrin amb dret de vot.
Clàusula 15a. Adjudicació i formalització del contracte
Una vegada rebudes les ofertes dels licitadors, els sobre A “DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE
DE FORMA AUTOMÀTICA” s’obrirà al primer dia hàbil següent a la finalització del termini
de presentació de la documentació establerta a l’anunci en el perfil del contractant.
L’adjudicació del contracte s’efectuarà a favor de l’oferta que presenti el preu més baix. Es
podrà presentar el pressupost total desglossat pel preu hora, tenint en compte que el cost
final d’aquest contracte serà el resultat dels dies que efectivament es presti el servei pel
preu adjudicat.
Clàusula 16a. Abonaments al contractista
El pagament del preu del contracte es realitzarà en la forma establerta en l’article 198
LCSP 2017.
El pagament es realitzarà contra factura, expedida d’acord amb la normativa vigent,
degudament conformada per la Unitat que rep el treball, o en el seu cas, per el designat
com a responsable del contracte.
L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acrediten la conformitat amb
el disposat en el contracte dels bens entregats o serveis prestats, sense perjudici del que
estableix 210.4, si és demorés, haurà d’abonar al contractista, a partir del compliment del
termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització per els costos de
cobrament en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen les mesures contra la morositat de els operacions comercials.
Perquè es doni lloc a l’inici del còmput del termini per la meritació d’interessos, el
contractista haurà d’haver complert l’obligació de presentar la factura davant del registre
administratiu corresponent en els terminis establerts en la normativa vigent sobre la factura
electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data d’entrega de les
mercaderies o prestació de serveis.

Sense perjudici del que estableix en l’article 210.4 i 243.1 LCSP 2017, l’Administració
haurà d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acrediten la conformitat amb
el que disposa el contracte de béns entregats o serveis prestats dins dels trenta dies
següents a l’entrega dels béns o la prestació del servei.
En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura
davant del registre administratiu corresponent dins dels terminis establerts en la normativa
vigent sobre la factura electrònica, la meritació dels interessos no s’iniciarà fins
transcorreguts els trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense
que l’Administració hagi aprovat ña conformitat, si procedeix, i efectuat el corresponent
abonament.
Si la demora en el pagament fos superior a quatre mesos, el contractista podrà procedir, en
el seu cas, a la suspensió del compliment del contracte, havent-se de comunicar a
l’Administració, amb un mes d’antelació, tal circumstància, a efectes del reconeixement
dels drets que es puguin derivar de dita suspensió, en els terminis establerts en la LCSP
2017.
Si la demora de l’Administració fos superior a sis mesos, el contractista tindrà dret, així
mateix, a resoldre el contracte i a sol·licitar els perjudicis que li haguessin causat per la
demora.
Clàusula 17a. Suspensió del contracte
L’Ajuntament podrà acordar per raons d’interès públic la suspensió de l’execució del
contracte. Igualment procedirà a la suspensió del contracte si es donés la circumstància
senyalada en l’article 208 LCSP 2017.
Els efectes de la suspensió del contracte es regiran segons el que disposa l’article 208
LCSP 2017, així com els preceptes concordants del RGLCAP.
Clàusula 18a. Cessió y subcontractació del contracte
D’acord amb lo establert a la LCSP 2017.
Clàusula 19a. Resolució del contracte
Son causes de resolució del contracte les recollides en l’article 211 LCSP 2017, així com
les següents, de conformitat amb el previst en l’article 313.1 LCSP 2017:
Clàusula 20a. Jurisdicció
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per la seva resolució posaran fi a
la via administrativa i podran ser impugnades davant de la jurisdicció contenciosa –
administrativa.

Maria Anna Pineda Mir
Alcaldessa

Meritxell Carrera Comerma
Secretària-Interventora

ANNEX I MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na..........................., amb DNI núm.................. i domicili a efectes de notificació al
carrer/plaça/Av.................. núm......, en nom propi o en representació de .............
DECLARO:


Que SI/NO està inscrit/a en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
o de l’Estat.



Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si s'actua
per representació);



Que el licitador disposa de la solvència econòmica, financera, tècnica o
professional.



Que / l’empresa que represento està/estic al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se,
abans de l’adjudicació definitiva, per l’empresari al favor de la qual es vagi a
efectuar aquesta.



Que a l’hora d'elaborar la oferta s'ha tingut en compte les obligacions derivades de
les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball,
prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient



Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.



Que com a signant d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació
amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de
documentació requerida per contractar inclosa l’oferta econòmica.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Localitat, data, signatura de la persona declarant i segell de l’entitat

ANNEX II MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN
PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR

En/Na...................., amb DNI núm.......... i domicili a efectes de notificació al
carrer/plaça/av................... núm........, en nom propi o en representació de .............

DECLARO:
a) Que estic facultat per contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat d'obrar, no
es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en els articles 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
|, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

ANNEX III MODEL DE DECLARACIÓ D'ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS DE
NOTIFICACIÓ.
En/Na.............................., amb DNI núm................. i domicili a efectes de notificació al
carrer/plaça/av...................... núm........, en nom propi o en representació de ...................
Faig constar que accepto com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions en els tràmits
d'aquesta contractació i de l’adjudicació, sense perjudici de que aquestes també es facin
pels mitjans que estableixin les disposicions vigents, el telèfon, el fax i el correu electrònic
següents:

Adreça postal:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic:

.

ANNEX I MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na..........................., amb DNI núm.................. i domicili a efectes de notificació al
carrer/plaça/Av.................. núm......, en nom propi o en representació de .............

DECLARO:


Que SI/NO està inscrit/a en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
o de l’Estat.



Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si s'actua
per representació);



Que el licitador disposa de la solvència econòmica, financera, tècnica o
professional.



Que / l’empresa que represento està/estic al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se,
abans de l’adjudicació definitiva, per l’empresari al favor de la qual es vagi a
efectuar aquesta.



Que a l’hora d'elaborar la oferta s'ha tingut en compte les obligacions derivades de
les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball,
prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient



Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.



Que com a signant d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació
amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de
documentació requerida per contractar inclosa l’oferta econòmica.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Localitat, data, signatura de la persona declarant i segell de l’entitat

ANNEX II MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN
PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR

En/Na...................., amb DNI núm.......... i domicili a efectes de notificació al
carrer/plaça/av................... núm........, en nom propi o en representació de .............

DECLARO:
a) Que estic facultat per contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat d'obrar, no
es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en els articles 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
|, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

ANNEX III MODEL DE DECLARACIÓ D'ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS DE
NOTIFICACIÓ.
En/Na.............................., amb DNI núm................. i domicili a efectes de notificació al
carrer/plaça/av...................... núm........, en nom propi o en representació de ...................
Faig constar que accepto com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions en els tràmits
d'aquesta contractació i de l’adjudicació, sense perjudici de que aquestes també es facin
pels mitjans que estableixin les disposicions vigents, el telèfon, el fax i el correu electrònic
següents:

Adreça postal:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic:

