REUNITS
D’una part, el senyor Albert Castellanos i Maduell, Secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest
acte per delegació del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873, de 13 de maig de 2019.
D’altra part, la senyora M. Jesús Escobar Gutiérrez amb DNI núm. 51923161-V actuant per
si sola en nom i representació de l’empresa ERNST&YOUNG, SL, amb NIF B78970506,
domiciliada al Carrer Raimundo Fernández Villaverde, 65 de Madrid, segons escriptura
atorgada davant el notari senyor Luis de la Fuente O’Connor el dia 25 de maig de 2012, amb
el seu número de protocol 844.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació d’un acord marc per a la realització de controls
financers de diverses tipologies, va ésser aprovat per resolució de 3 de desembre de 2019.
Concretament, l’objecte del contracte es divideix en tres lots diferenciats segons el tipus de
control financer a efectuar:
-

LOT 1: realització de controls financers sobre projectes cofinançats per la Unió
Europea en el marc comunitari del període 2014-2020, en els fons FEAGA, FEADER,
FEMP, FEDER i FSE.

-

LOT 2: realització dels controls financers que s’hagin d’efectuar a beneficiaris de
subvencions finançades amb càrrec als pressupostos de la Generalitat
de
Catalunya.

-

LOT 3: realització dels controls financers que s’hagi d’efectuar a centres educatius
públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya, amb règim d’autonomia
econòmica.

Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de
l’aplicació pressupostària DD.01 D/227.0012.00/1210 de la secció pressupostària DD
“Despeses de diversos departaments". La fiscalització prèvia ha estat realitzada el 2 de
desembre de 2019 per un valor estimat de 9.642.953,44 €, IVA exclòs, IVA exclòs.
Tercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 31 d’octubre de 2019 i 19 de febrer de 2020, respectivament.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte.
L’empresa ERNST&YOUNG, SL, ha estat seleccionada per formar part de l’acord marc en
relació als següents lots:
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-

LOT 1: realització de controls financers sobre projectes cofinançats per la Unió
Europea en el marc comunitari del període 2014-2020, en els fons FEAGA, FEADER,
FEMP, FEDER i FSE.

-

LOT 2: realització dels controls financers que s’hagin d’efectuar a beneficiaris de
subvencions finançades amb càrrec als pressupostos de la Generalitat
de
Catalunya.

-

LOT 3: realització dels controls financers que s’hagi d’efectuar a centres educatius
públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya, amb règim d’autonomia
econòmica.

Així mateix, aquest acord marc no precisa el nombre de controls de forma tancada tots els
controls que poden ésser necessaris de realitzar, sinó que delimita de forma oberta però
suficient, les condicions generals amb les que caldrà realitzar els controls financers, tot
atenent que l’acord marc és un compromís contractual general i obert.
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes
públics (CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació
corresponent a l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat Codi CPV: 79212000-3 –
Serveis d’auditoria.
D’acord amb l’article 124 de la LCSP la concreció de les condicions d’execució de l’objecte
del contracte es determinen en el plec de prescripcions tècniques que regeix per a aquesta
contractació.
L’execució del contracte s’efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al quadre de característiques
que regeixen per a aquesta contractació amb la totalitat de millores aportades per l’empresa
en la seva oferta.
SEGONA.- Preu del contracte.
Els preus unitaris màxims homologats a l’empresa ERNST&YOUNG, SL per aquest acord
marc són els següents per als tres LOTS:
CATEGORIA
Soci
Director/Gerent
Cap d’equip
Assistent
Especialistes

Preu dia IVA exclòs
543,52 €
543,52 €
469,36 €
345,84 €
469,36 €

Preu hora IVA exclòs
67,94 €
67,94 €
58,67 €
43,23 €
58,67 €

TERCERA.- Termini d’ execució
La data d’inici de la vigència de l’acord marc serà la publicació de la formalització dels
contractes en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i finalitzarà el 31 de
desembre de 2021.
QUARTA.- Pròrroga i modificacions
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L’acord marc es podrà prorrogar, sense que en cap cas es pugui superar la durada màxima
de 4 anys establerta a l’article 219.2 de la LCSP. Aquesta eventual pròrroga serà obligatòria
per a les empreses incloses dins l’acord marc, sempre que es preavisi amb, almenys, 2
mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte, sense que es pugui
produir consentiment tàcit de les parts.
La pròrroga s’haurà de formalitzar en el corresponent document administratiu. En tot cas, en
el moment de formalitzar el document contractual de pròrroga, les empreses hauran
d’acreditar el manteniment dels requisits de personalitat jurídica, capacitat i solvència
requerits en el procediment de licitació de l’Acord Marc.
L’Acord marc podrà ser objecte de modificació per raons d’interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP. Aquestes modificacions no podran alterar les condicions
essencials de la licitació i adjudicació de l’Acord marc. Així mateix, d’acord amb l’article 222
de la LCSP, no es podran introduir en contractes basats en l’acord marc modificacions
substancials respecte el que estableix l’Acord marc.
En aquest sentit, segons s’estableix a l’article 204 de la LCSP i l’article 9 del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en aquest
Acord marc es preveuen les modificacions següents:





Les prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista.
Les possibles extensions d’un control a un altra entitat vinculada al control en
qüestió.
La cessió del contracte es tramitarà com una modificació.
La successió en la persona del contractista, per fusió, absorció, escissió,
aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat.

En qualsevol cas, i d’acord amb la Disposició Addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments
turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de diòxid de carboni, es preveu la modificació següent:


Aquest Acord marc podrà ser modificat, per raons d’interès públics relacionades
amb mesures d’estabilitat pressupostària, amb una rebaixa de fins al 20% de
l’objecte i el preu de l’acord marc.

Atès que es tracta d’una estimació en la realització de controls, donarà lloc a modificació
contractual la necessitat d’augment en el nombre de personal dedicat a l’execució dels
controls, quan això representi un increment de l’import màxim d’adjudicació del contracte,
per a cada lot, d’un percentatge de fins al 20%.
Addicionalment a les causes anteriorment citades, es preveuen les següents modificacions:
-

quan, de forma sobrevinguda i per aplicació dels sistemes de mostreig aleatori
procedents en cada cas, durant l’execució d’un contracte s’incrementi la despesa a
controlar sobre una operació inclosa en aquell,
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-

quan, un cop iniciades les tasques de control, es posi de manifest la necessitat de
comptar amb un especialista per tal d’analitzar aspectes de l’operació controlada que
requereixin d’una formació específica no assolida per l’equip inicialment assignat al
control.

-

quan, un cop iniciades les tasques de control, es posi de manifest la necessitat de
realitzar una extensió de control a un tercer relacionat.

En aquests casos, el preu addicional a pagar es calcularà multiplicant el preu ofertat per
l’empresa adjudicatària per a la categoria de personal addicional a contractar, pels dies
suplementaris contractats. A efectes al personal amb categoria no ofertada per l’empresa
adjudicatària per l’acord contractes basats en l’acord marc, s’aplicarà el mateix percentatge
global de baixa ,que representi el preu d’adjudicació sobre el preu de licitació, a l’import
màxim de licitació de previst a la taula de la clàusula tercera per a aquella categoria.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti
l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil del contractant.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte, es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article
153 de la LCSP.
La no assignació a algun/s controls d’especialistes enginyers, informàtics i/o arquitectes,
podrà ser sol·licitada raonadament, bé per la Intervenció actuant, bé per l’empresa
contractista, si s’estima que les línies objecte de control d’un beneficiari no requereixen la
seva participació. Aquesta exempció haurà d’ésser aprovada per la Intervenció actuant, i
sempre suposarà la reducció del preu a pagar pels controls afectats d’acord amb l’oferta
presentada per les tasques dels especialistes enginyers, informàtics i/o arquitectes.
També, la no assignació a algun/s controls d’algun/s dels assistents, podrà ser sol·licitada
raonadament bé per la Intervenció actuant, bé per l’empresa contractista, si aquesta estima
que les línies objecte de control d’un beneficiari no requereix la seva participació. Aquesta
exempció haurà d’ésser aprovada per la Intervenció actuant, i sempre suposarà la reducció
del preu unitari a pagar pels controls afectats d’acord amb l’oferta presentada per les
tasques de l’assistent.
Aquestes no assignacions motivades no es consideraran modificacions contractuals.

CINQUENA.- Unitat responsable de l’Acord marc i dels contractes basats en el present
Acord.
La Intervenció Adjunta per al control de subvencions i ajuts de la Direcció General de la
Intervenció és la unitat responsable de l’Acord marc i dels contractes basats en el present
Acord marc que s’efectuïn, essent la persona responsable del contracte l’/la Interventor/a
Adjunt/a per al control de subvencions i ajuts.
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L’òrgan de contractació podrà nomenar un/a interventor/a, d’acord amb l’article 62.1 de la
LCSP, perquè actuï com a responsable del contracte, encarregat de la supervisió, de
l’execució del contracte i dictar les instruccions per assegurar la correcta realització de la
prestació contractada, essent aquesta persona l’Interventor/a actuant promotor de l’acord
contractes basats en l’acord marc.
El responsable del contracte portarà a terme les funcions següents:





Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.
Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de
la prestació pactada.
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als
diferents aspectes de l’execució del contracte. Concretament consignarà en aquest
informe el nivell de compliment efectiu de les clàusules lingüístiques.

Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar en
un llibre d’ordres el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es determinin
mitjançant resolució de l’òrgan de contractació.
Únicament per al LOT 1 la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya té l’obligació
d’aplicar un control de qualitat dels treballs contractats, mitjançant els instruments i eines
previstos a la Guia interna de control de qualitat sobre la col·laboració d’auditors privats en
la realització d’auditories i controls públics de fons de la Unió Europea (versió de juny de
2008), subjecte a les modificacions i millores que proposi la “Comisión General de
Coordinación del Estado español”, de les funcions de control establertes en els reglaments
comunitaris.
SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest Acord marc. Així mateix, l’empresa
contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d’emprar almenys el català en
els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que
es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. En particular, el contractista
ha d’utilitzar almenys la llengua catalana d’acord amb el que es determina en el Plec de
prescripcions tècniques particulars.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte
els mitjans i el personal que resultin adients per a assegurar que es podran realitzar les
prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà
d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal
que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la
llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de
manera fluïda i adequada.
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En tot cas, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial
de la Vall d’Aran les empreses contractistes i, si s’escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre règim especial de la Vall
d’Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
SETENA.- Realització dels treballs i recepció de l’execució del contracte./ Dret a realitzar les
prestacions
L’adjudicació de l’Acord marc no genera cap dret de realització de prestacions concretes.
L’adjudicació dels contractes de serveis derivats de l’Acord marc determinaran l’adjudicatari
en cada cas concret.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP (article 190),
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, declarar la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per les empreses contractistes durant l’execució dels contractes basats en
el present Acord marc, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.
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 es durà a terme mitjançant el procediment
establerts en l’article 191 de la LCSP.
Per tal que l'Administració pugui fer efectiu el pagament l’empresa contractista emetrà les
corresponents factures o minutes, on reflecteixi separadament l’IVA, les quals seran
prèviament conformades per la Intervenció actuant responsable de la direcció, coordinació i
supervisió dels controls, prèvia recepció de conformitat en cada cas del treball executat:


A l’aprovació, per part de l’Interventor actuant, de les actes de constància de
fet dirigides als beneficiaris objecte de control.

A la presentació de les propostes d’informes definitius.
VUITENA.- Garantia definitiva.
D’acord amb la previsió de l’article 107.5 de la LCSP i atès que l’adjudicació del present
acord marc únicament comporta l’expectativa de selecció de les empreses que podran ser
adjudicatàries dels diferents contractes basats en l’acord marc del mateix, s’eximeix als
adjudicataris de l’obligació de constituir garantia definitiva.
En els contractes basats en l’acord marc, l’òrgan de contractació podrà requerir la
constitució d’una garantia definitiva. En aquest cas, l’empresa adjudicatària del contracte
basat en l’acord marc, haurà de constituir-la en el termini de 10 dies hàbils a comptar des
del següent al dia en què s’ha rebut el requeriment i per l’import d’un 5% del preu
d’adjudicació IVA exclòs.
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La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP i s’ha de
dipositar en les formes establertes en l’article 108 de la mateixa norma.
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la
garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de
l’esmentada reposició.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de l’execució.
NOVENA.- Termini de garantia.
S’estableix un termini de garantia de 6 mesos, a comptar de la recepció dels treballs objecte
de l’acord dels contractes basats en l’acord marc.
DESENA.- Revisió de preus.
Els preus unitaris dels serveis relacionats en l’acord marc no seran objecte de revisió atès
que es tracta d’un acord marc en el qual s’estableixen uns imports màxims d’adjudicació per
a les diferents empreses adjudicatàries i que es concretaran en els diferents contractes
basats en l’aquest acord.
ONZENA.-. Obligacions contractuals
L’empresa ERNST&YOUNG, SL es compromet executar les obligacions essencials
establertes en les clàusules de la 31ª a la 34ª i 49 ª del plec de clàusules administratives
particulars.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució.
Segons la LCSP, el contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui
a terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats
o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
TRETZENA.- Subcontractació.
S’admet la subcontractació de terceres empreses a efectes de contractar l’assistència
tècnica d’enginyers agrònoms, industrials, i de camins, canals i ports, d’arquitectes,
informàtics i de llicenciats en dret experts en contractació pública. En aquest supòsit s’haurà
de complir el que assenyalen els articles 215, 216 i 217 de la LCSP i ulteriors modificacions.
En cas que les empreses optin per la subcontractació de personal en l’execució d’algun
acord contractes basats en l’acord marc serà d’aplicació l’obligatorietat de l’alta i afiliació a
la Seguretat Social del personal subcontractat.
Així mateix si opten per la subcontractació és obligatori indicar en l’oferta la part del
contracte que tingui previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
empresarial, d’acord amb la definició de les condicions de solvència professional o tècnica
dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització, d’acord amb el
model de l’annex núm. 6.
La infracció de les condicions establertes a l’article 215.3 de la LCSP per procedir a la
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
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subcontractació, poden donar lloc a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un
50% de l’import del subcontracte.
CATORZENA.- Forma de pagament.
-S’estableixen 2 pagaments distribuïts de la següent forma:
• El 66,66 % de l’import adjudicat a l’aprovació, per part de l’Interventor actuant, de les
actes de constància de fet dirigides als beneficiaris objecte de control.
• i el restant 33,34% de l’import adjudicat a la presentació de les propostes d’informes
definitius.
-Per tal que l'Administració pugui fer efectiu el pagament l’empresa contractista emetran les
corresponents factures o minutes, on reflecteixi separadament l’IVA, les quals seran
prèviament conformades per la Intervenció actuant responsable de la direcció, coordinació i
supervisió dels controls, prèvia recepció de conformitat en cada cas del treball executat:



A l’aprovació, per part de l’Interventor actuant, de les actes de constància de
fet dirigides als beneficiaris objecte de control.
A la presentació de les propostes d’informes definitius.

QUINZENA.- Sistema específic de penalitats
El contractista s’ha de fer responsable que els serveis objecte de l’acord marc i dels
contractes basats en l’acord marc es prestin dins del termini previst, en el lloc acordat i
d’acord amb les característiques i requisits establerts en els plecs reguladors de l’acord marc
i també s’ha de fer responsable que el personal assignat a l’execució de l’acord contractes
basats en l’acord marc s’hi dediqui en els termes establerts, tant en l’acord marc com en el
mateix acord contractes basats en l’acord marc. Queda exempt de responsabilitat en els
casos en els que el servei no hagi estat possible de realitzar per causes de força major que
es puguin justificar.
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixin, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Es considerarà incompliment greu la inobservança de qualsevol de les condicions
d’execució de caràcter obligatori establertes en el Plec de prescripcions tècniques, i
l’incompliment dels terminis d’execució d’alguna de les fases previstes en l’operativa dels
controls (Programació, realització de proves substantives i detecció de riscos, visites sobre
el terreny, proposta d’actes de constància de fets i proposta d’informes definitius) en més de
15 dies hàbils, per una causa imputable al contractista.
Es considerarà incompliment lleu la inobservança dels terminis d’execució d’alguna de les
fases previstes en l’operativa dels controls, per mora entre 10 i 15 dies hàbils, per una causa
imputable al contractista.
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L’acumulació de tres incompliments lleus en l’execució del conjunt de contractes basats en
l’acord marc suposarà un incompliment greu.
En compliment de l’article 192.1 de la LCSP, la realització d’un incompliment lleu suposarà
una penalització del 2% del pressupost de l’acord contractes basats en l’acord marc. En la
realització d’un incompliment greu l’òrgan de contractació podrà optar per imposar una
penalització que serà graduable des del 2% fins al 10% del pressupost d’adjudicació de
l’acord contractes basats en l’acord marc, en funció de la gravetat de l’incompliment o bé en
funció dels perjudicis que hagi tingut per a l’òrgan de contractació o, d’altra banda, podrà
resoldre’l, prèvia audiència de l’empresa afectada.
Així mateix, si arriba la data d’inici de la realització dels controls, assenyalada en cada cas, i
el contractista incorre en mora (en compliment d’algun dels compromisos presos) per una
causa imputable a ell mateix, l’òrgan de contractació pot rescindir el contracte o imposar
penalitzacions diàries en la proporció de 0,20 € per 1.000,00 € del preu del contracte. Quan
aquestes penalitzacions arribin a un múltiple del 5% de preu del contracte, l’òrgan de
contractació quedarà facultat per a procedir a la resolució del contracte i excloure l’empresa
de l’Acord Marc.
D’acord amb els apartats 3 i 4 de l’article 193 del LCSP, quan el contractista per causes
imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte del compliment del termini total,
l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del
preu del contracte, IVA exclòs. Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un
múltiple del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per
procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició
de noves penalitats.
SETZENA.- Legislació aplicable.
L’empresa ERNST&YOUNG, SL presta la seva conformitat al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta
contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos núm. 1 i
2 a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa se sotmet als:


A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).



Al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

 Al Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RGLCAP) en allò
que no es trobi modificat o derogat per la LCSP.
 Reial Decret 817/2009, de 8 de mai, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
 Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, publicat en el
Diari Oficial de la Unió Europea el 15 de març de 2008, pel qual es modifica el
Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el Vocabulari
Comú de contractes públics (CPV)
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 Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector
públic i telecomunicacions.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, 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'adjudicatari de l'obligació
de complir-les.
DISSETENA.- 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, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte en la data de la darrera
signatura
Per delegació,

M. Jesús Escobar Gutiérrez
ERNST&YOUNG, SL.
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