PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS “RECOLLIDA ,
TRANSPORT I APLICACIÓ AL SÒL DELS FANGS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES
RESIDUALS”.
Clàusula 1. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte al que es refereix el present plec és el servei de recollida ,
transport i aplicació al sòl dels fangs de depuració d’aigües residuals, d’acord amb les
condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.
El contracte no es divideix en lots pels motius següents: per la naturalesa del servei ,
així com que la divisió en lots comportaria diferents tècniques en la seva execució , a
més de no ser possible subdividir l’execució per coordinació i responsabilitats.
La codificació del contracte , conforme al Reglament (CE) núm. 213/2008 , de la
Comissió , pel qual s’aprova el Vocable Comú de Contractes Públics ( CPV) és
90513600-2 “Servicios de retirada de lodos”.
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer , la idoneïtat de l’objecte del contracte , la
justificació del procediment , dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017 , de 8 de novembre , de Contractes del Sector Públic estan
acreditats a l’expedient.
Clàusula 3. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació
Les quantitats exactes de fangs a priori no es poden saber , ja que el fang s’ha anat
acumulant durant anys ,és quan s’extreuen que es sap exactament. Per aquest motiu
, es preveu que hi pugui haver major o menor quantitat de fangs de la prevista i , per
tant , el seu cost sigui major o menor. Per l’article 204 de la LCSP es preveu una
modificació de fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte

amb motiu de major o menor quantitat defang extret.
Valor estimat del contracte: 31.575,44 euros.
Pressupost base de licitació: 38.206,28 euros.
-

Execució 31.575,44 euros.

-

21% IVA 6.630,84 euros.

Clàusula 4. Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec al pressupost
de 2021.
Clàusula 5. Durada del contracte i possible pròrrogues
El termini de durada del contracte és d’aproximadament dos mesos, que seran
setembre i octubre.
Clàusula 6. Règim jurídic del contracte
Aquesta contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives particulars i pel plec de prescripcions tècniques , les clàusules dels
quals es consideren part integrant del contracte. Així mateix les parts queden
sotmeses expressament a la normativa següent:
-

Reial Decret 14/2019 , de 31 d’octubre , pel qual s’adopten mesures urgents ,
entre altres , per contractació del sector públic.

-

La Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre , de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals.

-

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.

-

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.

-

Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial Decret 1098/2001 , de 12 d’octubre , en tot allò no modificat ni derogat
per la disposicions esmentades anteriorment.

-

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

-

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya , aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

-

Llei 7/1985 , de 2 d’abril , reguladora de les Bases de Règim Local.

-

La Llei 39/2015 , d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

-

Supletòriament , per la resta de normes de dret administratiu , i en el seu
defecte , per les normes de dret privat.

La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que
, d’escaure’s durant l’execució del contracte , les modifiquin , substitueixin o
complementin. 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 a l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.
Clàusula 7. Tramitació de l’expedient , tipus de contracte i procediment d’adjudicació
La contractació , es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme mitjançant
procediment obert simplificat sumari i adjudicació amb un únic criteri , en virtut d’allò
que estableixen els articles 145 , 146 i 159.6 i concordants de la LCSP. El contracte
a realitzar és un contracte de serveis , a tenor del que disposa l’article 17 de la LCSP
, on s’estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són
prestacions de fer , consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament.
Clàusula 8 . Perfil del contractant
El perfil del contractant és el mitjà electrònic que agrupa la informació i documents
relatius a l’activitat contractual , amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés

públic als mateixos. D’acord amb el que estableix l’article 63 de la LCSP 2017 ,
l’Ajuntament compta amb el perfil del contractant. En el perfil del contractant s’hi
publicarà el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions
tècniques així com la resta de documentació que formi part del procediment de
licitació.
Clàusula 9. Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics. S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteixi la posada a disposició
i l’accés al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-Notum
del Consorci de l’Administració Obertura de Catalunya. El sistema enviarà un correu
electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui , en el qual s’informarà del
dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS , en cas que s’hagi facilitat
un número de telèfon mòbil.
Clàusula 10. Documents contractuals
Són documents contractuals:
-

El plec de prescripcions tècniques.

-

El present plec de clàusules administratives particulars.

Clàusula 11. Capacitat d’obrar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure si escau , el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques , espanyoles o estrangeres , que
reuneixin les condicions següents:
-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar , d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP.

-

No està incurses en alguna de les circumstància de prohibició de contractar
recollides a l’article 71 de la LCSP.

-

Tenir l’habilitació empresarial o professional que , si s’escau , sigui exigible per
dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats , objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores , segons resulti
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de
perfecció del contracte.
Es requisit per poder participar en la present licitació per a tots els licitadors la
inscripció al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores ( RELI) o al Registre Oficial
de licitadors i empreses classificades de l’Estat( ROLECE)a la data final de
presentació de les ofertes , d’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP. En el cas de
que les dades que constin inscrites al RELI o ROLECE no estiguin degudament
actualitzades , els licitadors així ho hauran de fer constar a la declaració responsable
presentada.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte ( UTE) , sense que sigui necessari
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció , sens perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. La durada de la UTE ha de
coincidir ,almenys , amb la del contracte fins a la seva extinció. Les empreses que
hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació , poden participar en la licitació sempre
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
Clàusula 12. Garanties

No s’exigeix la constitució de garantia provisional. De conformitat amb l’article 159
apartat 6 de la LCSP , tampoc es requereix la constitució de garantia definitiva per a
la present contractació en tractar-se d’un procediment obert simplificat sumari.
Clàusula 13. Presentació de proposicions
La present licitació té caràcter electrònic i poden presentar proposicions les persones
naturals o jurídiques , espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar.
El termini màxim de presentació de proposicions serà de 10 dies hàbils comptats a
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de licitació en el perfil del
contractant. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar
a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària , el qual la facilitarà almenys tres dies hàbils abans de què finalitzi el
termini fixat per a la presentació d’ofertes , sempre que l’hagin demanat almenys sis
dies hàbils abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
La seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresa
licitadora del contingut del present plec , així com del plec de prescripcions tècniques
, així com l’autorització per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del sector públic , o les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte , cadascuna ha de presentar
la declaració responsable. A més de la declaració responsable , han d’aportar un
document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas
de resultar adjudicatàries del contracte. Les condicions establertes legalment per a
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 , la documentació
justificativa que els sigui exigida.

Clàusula 14. Criteris d’adjudicació
D’acord amb el que estableix l’article 159.6 de la LCSP 2017 , al procediment obert
simplificat

sumari

només

s’utilitzaran

criteris

d’adjudicació

quantificables

automàticament mitjançant l’aplicació de formules establertes en els plecs. En aquest
cas , tant sòls es tindrà en compte el preu. En cas d’igualació de proposicions , els
criteris per al desempat seran els establerts a la LCSP ( art.147.2).
Clàusula 15. Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
Clàusula 16. Ofertes anormalment baixes
S’estarà a l’establert al Reial Decret 1098/2011 , pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Clàusula 17. Obertura de proposicions i classificació de les ofertes
La constitució de la mesa de contractació és potestativa en els procediments oberts
simplificats sumaris , raó per la qual no es constituirà , de conformitat amb l’article
326.1 de la LCSP.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les proposicions , l’òrgan de
contractació , a través del servei de contractació /secretaria , procedirà a l’obertura de
proposicions i a la valoració de les ofertes d’acord amb el criteri d’adjudicació
automàtic indicat al plec.
Una vegada valorades les ofertes , l’òrgan de contractació , a través del servei de
contractació /secretaria, procedirà a classificar-les per ordre decreixent de valoració i
proposar l’adjudicació del candidat que ofereixi una millor oferta.
Clàusula 18. Presentació de documentació

Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de
forma electrònica a través de l’eina de preparació i presentació d’ofertes prevista al
perfil del contractant.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic
únic , signat pel licitadors , en el qual es farà constar la denominació de l’arxiu
electrònic i la llegenda “ Proposició per licitar a la contractació del servei de recollida
, transport i aplicació al sòl dels fangs de depuració d’aigües residuals urbanes”.
Arxiu Electrònic “ A”
Documentació administrativa , proposició econòmica i documentació quantificable de
forma automàtica.
a) Declaració responsable del licitador , indicativa del compliment de les condicions

establertes legalment per contractar amb l’Administració.
Com estableix l’article 159.4 c de la LCSP , la presentació de l’oferta exigirà la
declaració responsable. Aquesta es presentarà conforme al model inclòs en l’Annex I
del present plec.
En cas que l’adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al
licitador, haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per
cadascun dels mitjans adscrits a l’execució del contracte.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal , cadascuna d’elles
haurà d’acreditar la seva personalitat , capacitat i solvència , presentant totes i
cadascuna la corresponent declaració responsable.
Com estableix l’article 69.3 de la LCSP , a l’efecte de la licitació , els empresaris que
desitgin concórrer integrats en una unió temporal hauran d’indicar els noms i les
circumstàncies dels quals la constitueixin i la participació de cadascun , així com que
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris del contracte.
b) Proposició econòmica. Es presentarà de conformitat amb l’Annex II.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu , ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives. Així es obligació de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i , en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus , serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al
contingut d’aquestes. En cas que algun document presentat per les empreses
licitadores estigui malmès , en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus
informàtica ,es valorarà en funció de quina sigui la documentació afectada , les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment , que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, es podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
L’òrgan de contractació d’ofici comprovarà al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
que el proposat adjudicatari està degudament constituït i que el signatari de la
proposició té poder suficient per formular l’oferta i que no està incurs en cap prohibició
per contractar , de conformitat amb l’article 159.4 f) 3r LCSP 2017 , sens perjudici del
previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la
Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a
l’article 159.4 g) LCSP 2017.
Si la documentació administrativa no fos correcta , ha de donar un termini de 3 dies a
l’empresari perquè la corregeixi.
Clàusula 19. Adjudicació i formalització del contracte
En el seu cas, el licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del
termini de 7 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de recepció del
requeriment que preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de presentar la documentació
complementaria que l’òrgan de contractació consideri necessària. En el cas que el
licitador no presenti la documentació en el termini previst , s’entendrà que ha retirat la
seva oferta , se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació , IVA exclòs

, en concepte de penalitat i es procedirà en els termes assenyats a l’article 159.4 f) 4º
i 159.6 de la LCSP.
El licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació ha de presentar davant
l’òrgan de contractació , abans de l’adjudicació del contracte , la documentació
següent:
1r.Documents acreditatius de la personalitat jurídica: els empresaris persones
jurídiques , l’escriptura o els documents on consti la constitució de l’entitat i els estatus
pels quals es regeixi , degudament inscrits en el Registre Mercantil o en aquell en què
correspongui. La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals
d’Estats membres de la Unió Europea s’ha d’acreditar per la seva inscripció en el
registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts , o mitjançat
la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixen
reglamentàriament , d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació. Els altres
empresaris estrangers han d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb informe de la
Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina
Consultar en l’àmbit de la qual radiqui el domicili de l’empresa.
2n.Documents acreditatius de la representació: Quan la proposició no estigui signada
pels licitadors s’haurà d’incloure el poder atorga a favor de qui subscrigui la proposició
juntament amb una còpia del Document Nacional d’Identitat de l’apoderat.
3r.Document de compromís de constituir una Unió Temporal d’Empreses: En els
casos que diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal han d’aportat , a
més , un document , que podrà ser privat , en el qual , per al cas de resultar
adjudicataris , es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’anar signat
pel representant de cadascuna de les empreses i en ell s’haurà d’expressar la persona
a qui designen representant de la UTE davant l’Administració per a tots els efectes
relatius al contracte , així com la participació que a cadascun d’ells correspongui en
la UTE.

4t. S’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica ,financera
,tècnica o professional al tractar-se d’un contracte de valor estimat inferior a 60.000
euros .
L’adjudicació del contracte s’efectuarà per resolució d’alcaldia , de conformitat amb
les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa establertes per la
Disposició Addicional Segona apartat 1 de la LCSP.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica, i es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan
de contractació. La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de
l’adjudicació per part del proposat contractista , que haurà de tenir lloc dins el termini
de 15 dies hàbils , a comptar des del següent a la recepció de la notificació de
l’adjudicació. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses,
aquesta haurà d’esta formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.
Clàusula 20.Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran , a més dels indicats a les clàusules,
aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i , en
particular els següents:
Drets de l’adjudicatari
A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte , el
contractista tindrà dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada ,
en els termes previstos en aquest plec i en la LCSP.
Són obligacions essencials d’execució del contracte les següents:
-

El compliment dels terminis que s’indiquen en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques.

-

El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la
normativa vigent.

A més , el contractista ha de complir amb les obligacions generals següents:

-

L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment
de les obligacions aplicables en matèria mediambiental , social o laboral que
estableixen el dret de la Unió Europea , el dret nacional , els convenis
col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental , social i
laboral que vinculin a l’Estat , i en particular les que estableix l’annex V de la
LCSP. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
d’integració social de persones amb discapacitat i fiscals.

-

L’empresa contractista està obligada a complir amb la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.

-

D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014 , de 29 de desembre , de
transparència i accés a la informació pública i bon govern , el contractista es
compromet a facilitar la informació que sigui necessària per donar compliment
a les obligacions establertes per la Llei esmentada.

-

A complir amb la resta d’obligacions establertes en aquest plec , i en el plec de
prescripcions tècniques.

Clàusula 21: Responsable del contracte.
El responsable del servei serà la persona física designada expressament per
l’adjudicatari i acceptada per l’Ajuntament de Llardecans.
Clàusula 22 Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades de caràcter confidencial.
Clàusula 23. Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (
UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es derogada la Directiva 95/46/CE , la Llei
Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal en

tot allò que no s’oposi al Reglament i a la normativa de desenvolupament en relació
amb les dades personals a les quals pogués tenir accés amb ocasió del contracte ,
fent-se constar expressament que l’objecte d’aquesta licitació no comporta tractament
de dades de caràcter personal. La documentació i la informació que es desprengui o
a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte i que correspont a l’Administració contractant responsable del fitxer de
dades personals , té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció
total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant , no se’n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica , ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del
contracte.
Clàusula 24. Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en
la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable. Es preveu la modificació del contracte d’acord amb l’article 204
de la Llei de Contractes del Sector Públic que estableix que els contractes de les
administracions públiques es poden modificar durant la seva vigència fins a un màxim
del 20% del preu inicial del contracte. Aquesta previsió únicament podrà fer-se
efectiva per un augment o disminució del fang retirat. Aquesta modificació s’entén
necessària degut al fet que no se sap amb total certesa la quantitat de fang que
s’haurà de retirar
. Per tal de fer efectiva la modificació del contracte , el contractista entrarà per
instància la sol·licitud de la modificació del contracte indicant la quantia de fang que
ha enretirat de més o menys i aportarà una còpia de les fitxes de seguiment
degudament omplerts com a justificant de l’increment o disminució de fang enretirat.
Clàusula 25. Règim de pagament
El contractista presentarà una única factura i una única certificació en haver finalitzat
els treballs.
Clàusula 26. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus , fora del previst a la clàusula que regula la modificació
del contracte.

Clàusula 27. Compliment del contracte i penalitats
L’empresa contractista està obligada a complir els terminis fixats per a l’execució del
contracte en aquest plec i el plec de prescripcions tècniques. Si l’empresa contractista
incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials , per
causes que li siguin imputable , l’Administració podrà optar , ateses les circumstàncies
del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats a raó de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte , IVA exclòs , en la forma i
condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
Si l’empresa contractista per causes imputables a la mateixa , incompleix parcial o
totalment l’execució de les prestacions definides en el contracte , en cas de
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte , d’incompliment de les
condicions especials d’execució o de les obligacions indicades en els plecs ,
s’imposaran penalitats de fins al 5% sobre el preu del contracte , IVA exclòs , que
hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment , en els termes següents:
-

-La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.

-

-La reincidència per comissió , en el termini d’un any , de més d’una falta de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa
ferma.

-

L’existència de intencionalitat o reiteració.

Els imports de les penalitats que es pugin imposar es faran efectius mitjançant la
deducció de la quantitat que , en concepte de pagament total , s’hagi d’abonar a
l’empresa contractista.
Clàusula 28. Recepció de les prestacions del contracte i garantia
L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’1 any , a comptar
des de la data de recepció o conformitat del treball , termini durant el qual
l’Administració podrà comprovat que el treball realitzat s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i a l’estipulat en el present plec i en
el de prescripcions tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s’hagin

formulat objeccions als treballs executats , quedarà extingida la responsabilitat del
contractista.
Clàusula 29. Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona , sempre que les qualitats tècniques o personals
de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració , quan es compleixin els requisits establerts
en l’article 214 LCSP i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència
en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió
suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
Clàusula 30. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte , de conformitat amb els requisits assenyalats a
l’article 215 LCSP. Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta , el contractista comunicarà
per escrit a l’Ajuntament , després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva
execució , la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta ,
tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat , les dades de
contacte i els representants legals del subcontractista així com justificant d’aptitud
d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present
plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
La subscripció de subcontractes està sotmet al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP 2017. I el pagament a les
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP 2017.
Clàusula 31. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 313 de la LCSP
2017 i el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. L’aplicació i els
efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixen en els articles 212,
213 i 313 de la LCSP 2017.
En tots els casos , la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert a l’article 191 de la LCSP 2017 i en l’article 109 del RGLCAP.
Clàusula 32. Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació i els adoptats en relació amb els efectes , la
modificació i l’extinció d’aquesta contracte , són susceptibles del recurs administratiu
ordinari que correspongui , d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010 , del 3 d’agost
, del règim jurídic i del procediment de les administracions públiques a Catalunya , i la
Llei 39/2015 , d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú de les
administracions públiques o del recurs contenciós administratiu , de conformitat amb
el que disposa la Llei 29/1998 , de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició , de conformitat amb
el que disposa la Llei 26/2010 , del 3 d’agost , del règim jurídic i del procediment de
les administracions públiques de Catalunya , i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú , o de recurs contenciós administratiu , de conformitat amb la Llei
29/1998 , de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Clàusula 33. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de
les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació , l’adjudicació ,
els efectes , la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
Llardecans , 21 de juliol de 2021.
L’alcaldessa.-

Annex I. Model de declaració responsable
..............................

amb

DNI.............,.......................en

representació

de

l’entitat........................... , amb CIF. ................. , assabentat/da de l’expedient per a la
contractació del servei de recollida , transport i aplicació al sòl dels fangs de depuració
d’aigües residuals , anunciat en el perfil del contractant , faig constar que conec el
Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament , prenent part de la
licitació i:
1r. Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació ( només afectat les persones jurídiques) així com
que el signant de la declaració té la deguda representació per presentar la proposició
i la declaració i que posseeix personalitat jurídica.
2n.Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com
a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la Llei 9/2017 i que autoritza a
l’Ajuntament per comprovar el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social , tant en el moment de l’adjudicació , com durant la vigència del
contracte.
3r. Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
4t.Que es designa la següent adreça de correu electrònic on efectuar les
notificacions:
5è.Em comprometo a executar les prestacions a què correspon aquesta plica en els
terminis establerts.
6è. Em comprometo a executar les prestacions per l’import de ........... més IVA.
7è. Que l’empresa.........................està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya/ Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat des del dia............amb número d’inscripció ............................ , i
que les dades que hi consten , en el dia d’avui són vigents.

8è. Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre
, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del
contracte , amb renúncia , si escau , al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
Tercer. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què
es fa referència a l’apartat segon d’aquesta declaració en cas que sigui proposat com
a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
A................................, a ................... de 2021.

Annex II. Model de proposició econòmica
“

.....................................amb

domicili

a

l’efecte

de

notificacions

a......................,núm.................... amb NIF núm ........................... , en representació de
l’Entitat................... amb NIF núm..........................assabentat de l’expedient per a la
contractació del servei de................................... per procediment obert simplificat
sumari , oferta econòmicament més avantatjosa , anunciat en el perfil del contractant
, faig constar que conec el Plec que serveiX de base al contracte i ho accepto
íntegrament , prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte
del contracte per import de.............................euros i..................corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit.
A................................, a ................... de 2021.

