PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’AIRE CONDICIONAT I
INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

1
1.1

OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I CONDICIONS CONTRACTUALS
OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest plec de clàusules és establir les condicions econòmiques i
administratives que han de regir la contractació del servei de manteniment d’aire
condicionat i instal.lacions tèrmiques de les dependències municipals
Es objecte del servei totes les actuacions de manteniment preventiu dels aparells d’aire
condicionat i instal.lacions tèrmiques en la forma i periodicitat que es detalla al PPT
1.2

NATURALESA DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC

1. Aquest contracte es qualifica de serveis segons l’article 10 del TRLCSP.
2. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per allò establert en aquest Plec,
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), el RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (
RGCAP) en la part no derogada per oposar-se a la LCSP o al RD 817/2009, D.Llei
3/2016, de 31 de maig, D. Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública així com la resta de normativa de desenvolupament, concordant i
aplicable per raó de la matèria i, si escau, la resta de normes de dret administratiu i en el
seu defecte els preceptes de Dret Privat aplicables a aquest contracte.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no
eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
1.3

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I PUBLICITAT

L’adjudicació del contracte es realitza mitjançant procediment obert, d’acord amb els
articles 138, 157 a 161 en relació amb l’article 174 del TRLCSP, amb pluralitat de criteris
de valoració i mesures de gestió eficient en la tramitació.
Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva proposició i
queda exclosa tota negociació dels termes dels contractes amb els licitadors.
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El procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte, es publicarà al perfil del contractant
en ser el valor estimat inferior a 60.000 € de conformitat amb l’article 8 del D.Llei 3/2016,
de 31 de maig.
2
2.1

PRESSUPOST, EXISTÈNCIA DE CRÈDIT, IMPOSTOS I REVISIÓ DE PREUS
PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 7024,80
euros (més IVA).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 1475,20 €
2.2

VALOR ESTIMAT

El valor estimat del contracte als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del
TRLCSP, és de 33.720 euros IVA exclòs, a raó de 7024,80 euros per any (IVA exclòs) i
considerant les possibles modificacions del contracte.
A tots els efectes, s’entendrà que l’oferta i els preus proposats per l’adjudicatari, els quals
no es podran modificar sota cap concepte, inclouen totes les despeses que s’hagin de
realitzar per prestar el servei. Per tant, s’hi inclouran el cost del material necessari, la mà
d’obra, beneficis, assegurances, transports, taxes, impost sobre el valor afegit i tota classe
de tributs.
El contracte s’entendrà a risc i ventura de l’adjudicatari, sense que pugui reclamar cap
variació de preus, basant-se en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de
qualsevol dels elements que integrin l’objecte del contracte.
2.3

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment d'aquest
contracte es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7 92000 2130000 corresponent
del pressupost anual previst.
La despesa corresponent als exercicis successius es farà efectiva amb càrrec a les
partides equivalents del pressupost corresponent, d’acord amb el que estableix l’article
174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.4

DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada de dos anys, a comptar des de l’endemà de la signatura
del contracte, i podrà ser prorrogable dos anys més.
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La pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, d’acord
amb el que disposa l’article 23.2 del TRLCSP.
2.5

DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI

Són a càrrec de l’adjudicatari tots els anuncis (fixant-se un import màxim de 1.000 €),
despeses i impostos que s'originin de la present licitació i de l'execució del contracte,
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
En tots els casos, l’oferta del licitador s’entén que comprèn totes les taxes i impostos
indirectes, establerts per qualsevol Administració pública competent, que gravin el
contracte i la seva execució.
2.6

REVISIÓ DE PREUS

De conformitat amb l’article 89.2 del TRLCSP la revisió de preus no és aplicable atesa la
durada i tipus de contracte.
2.7

FORMA DE PAGAMENT

L'empresa adjudicatària dels serveis tindrà dret a l'abonament del preu del contracte,
prèvia presentació de les factures del servei realitzat mensualment.
3
3.1

LICITACIÓ
CAPACITAT PER A CONTRACTAR

Podran contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que
tinguin capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera, tècnica o
professional, i no incorrin en cap de les prohibicions per contractar que determina l’article
60 del TRLCSP.
Podran així mateix, presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, de conformitat amb l’article 59 del TRLCSP.
L’activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti
dels estatuts o regles fundacionals respectius, i ha d’acreditar disposar d’una organització
amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte.
Si pertanyen a la Unió Europea, cal que estiguin habilitades per a realitzar la prestació
contractual i, si la legislació de l’estat en què estiguin establertes exigeix una autorització
especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi el servei, ha
d’acreditar que compleixen aquest requisit.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podran tenir en
compte les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent classificació de la
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persona jurídica dominant, sempre que aquesta acrediti que té, efectivament a la seva
disposició, els mitjans de les esmentades societats necessàries per a l’execució del
contracte.
3.2

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: LLOC, TERMINI DE PRESENTACIÓ,
FORMALITATS I DOCUMENTACIÓ

La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini de 15
dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en el perfil del
contractant, en el registre de l’ajuntament, Plaça de la Vila, 1 de Sant Pol de Mar, de
dilluns a divendres de 9 a 14 h. o dissabtes de 10 a 13 h. Per consultes podeu adreçarvos a la secretaria de l’ajuntament al tel. 9376000451 o adreça secretaria
secretaria@santpol.cat.
L’oferta també podrà enviar-se per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de
lliurar a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent,
havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant el número de fax 937601352 el mateix
dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat
per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data
esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, degudament signada, en tres sobres, i en els termes següents:
Els sobres han de contenir la següent documentació.
SOBRE NÚM. 1
El sobre 1 portarà la menció "Documentació administrativa del procediment obert del
contracte del servei de manteniment d’aire condicionat i instal.lacions tèrmiques
de les dependències municipals i haurà de contenir la documentació següent:
1) Còpia del DNI de l’empresari o del representant de l’empresa.
2) Estatuts de la constitució de l’entitat degudament inscrits en el registre
corresponent.
3) Poders de representació atorgats al representant de l’empresa.
4) Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els termes
detallats a la clàusula 3.3 del present Plec.
5) Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els termes
detallats a la clàusula 3.3 del present Plec i/o de l’habilitació empresarial o
professional que sigui exigible.
6) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per contractar amb l’Administració, segons el model ANNEX 1.
7) Acreditació de sistema de qualitat segons normativa ISO 9001
8) Per les empreses estrangeres, la declaració de submissió a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al
fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
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Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la
documentació referida –excepció de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació
professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas,
si no consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència
d’inscripció i la declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la
diligència no han experimentat cap variació.
SOBRE NÚM 2
Documentació acreditativa dels criteris avaluables amb un judici de valor
1. Millores en les prestacions tècniques de l’oferta
Es valorarà qualsevol prestació que l’Ajuntament entengui d’interès municipal i
hauran de ser valorades econòmicament
2. Millores en la prestació d’assessorament en matèria d’eficiència energètica.
La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, l’acceptació total del
contingut del plec de clàusules administratives, així com la declaració responsable de
reunir totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’ajuntament.
ADVERTÈNCIA
La documentació que contenen els sobres precedents (1 i 2) no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició
econòmica i documentació dels criteris avaluables de forma automàtica.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE NÚM. 3
Documentació acreditativa dels criteris avaluables de forma automàtica
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als
criteris avaluables de forma automàtica del servei de manteniment d’aire
condicionat i instal.lacions tèrmiques de les dependències municipals
presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent:
La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa a la contractació del servei de manteniment
d’aire condicionat i instal.lacions tèrmiques de els dependències municipals,
es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Projecte d’obres i el Plec de
prescripcions tècniques i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta
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íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La
quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
Proposo la millora de la periodicitat bianual del manteniment de les
instal.lacions:
-Millora en la periodicitat del manteniment de totes les instal.lacions (que el PPT
preveu bianuament)
-Només les instal.lacions que indico a continuació (caldrà identificar-les)
-No proposo aquesta millora
El centre/ taller de l’empresa es situa a:
Menys de 10 Km de Sant Pol de Mar.........6 punts
Entre 11 i 20 Km de Sant Pol de Mar......... 3 punts
Més de 21 Km de Sant Pol de Mar..............0 punts
(Lloc, data, signatura i segell)."
3.3. CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA
D’acord amb l’establert a l’article 75 i 78 del TRLCSP, la solvència econòmica i financera
i professional o tècnica mínima i els mitjans d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen
(en tot cas, la inscripció en el registre oficial de Licitadors i Empreses classificades de les
Administracions Públiques acreditarà, excepte prova en contrari, les condicions de
solvència econòmica i financera de l’empresari):
• Solvència econòmica i financera:
El licitador l’haurà d’acreditar a través d’aquests mitjans:
a) Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles danys i
perjudicis.
• Solvència professional o tècnica:
El licitador haurà d’acreditar:
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests. Els serveis efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic, o a falta d’aquest, mitjançant una
declaració de l’empresari.
b) Indicació del personal tècnic participant en el contracte, i titulacions acadèmiques i
professionals de l’empresari i del personal responsable de l’execució del
contracte. L’empresa haurà de disposar de personal tècnic certificat amb el
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Certified Energy Manager (CEM) durant tota l’execució del contracte pel servei e
manteniment. Caldrà aportar el títol de certificat (CEM) en vigència
c) Acreditació de sistema de qualitat segons normativa ISO 9001
4

CRITERIS BASE PER A L’ADJUDICACIÓ

La valoració de les ofertes presentades per totes les empreses es farà en base a una
puntuació total de 100 punts, distribuïda de la següent manera:
1) CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT 55 PUNTS:
- Proposició econòmica, fins a 40 punts
Els licitadors oferiran una millora en el pressupost de licitació.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima
puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional.
Puntuació = 40 x

Oferta més econòmica
-------------------------------------------Oferta considerada

-Millora de la periodicitat bianual del manteniment de les instal.lacions
previstes en el PPT. Per cada millora de la periodicitat bianual del
manteniment, 1 punt, fins a un màxim de 9.
-Resposta ràpida en cas d’avaria, fins a 6 punts
Per tal de garantir una ràpida resposta en cas d’avaria es valorarà que el
centre/ taller de l’empresa es situï:
Menys de 10 Km de Sant Pol de Mar......... 6 punts
Entre 11 i 20 Km de Sant Pol de Mar......... 3 punts
Més de 21 Km de Sant Pol de Mar..............0 punts
2) CRITERIS NO QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 45 PUNTS:
1) Millores en la prestació del servei, fins a 15 punts
Es valorarà la prestació de qualsevol millora tècnica que tingui interès municipal
2) Millora consistent en la prestació d’assessorament en matèria d’eficiència
energètica a les instal.lacions objecte de manteniment.
Es valorarà la posada a disposició d’una borsa d’hores anuals destinada a la
confecció d’estudis d’eficiència energètica en les instal.lacions objecte de
manteniment per part dels tècnics de la plantilla de l’empresa, fins a 30 punts

Contractació manteniment aire condicionat i instal.lacions tèrmiques

5

MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de Contractació estarà constituïda de la forma següent:
- L’alcaldessa o regidor/a en qui delegui, com a President/a
- El regidor de serveis o persona en qui delegui
- La secretària-interventora
- Un/a tècnic/a de l’àrea de Serveis Territorials o persona en qui delegui
- El cap de la Brigada Municipal
- Un/a funcionari/a de la Corporació, que actuarà com a Secretari/a

6

OBERTURA DE PROPOSICIONS

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a la qualificació de la
documentació administrativa presentada pels licitadors al sobre 1, en acte privat. Si
s’observessin defectes materials esmenables en la documentació presentada es
comunicarà verbalment als interessats i, si és el cas, per fax o correu electrònic, i es
concedirà un termini no superior a 3 dies hàbils per tal que el licitador esmeni l’error o el
defecte.
L’acte públic d’obertura del sobre 2 (Criteris no quantificables automàticament), serà el
cinquè dia hàbil següent a comptar des de l’obertura de la documentació continguda al
sobre 1, a les 9:30 hores a la Sala de Plens. En aquest acte, la Mesa de Contractació
donarà a conèixer el resultat de l’acte de qualificació de la documentació del sobre 1,
indicarà als licitadors exclosos i les causes d’exclusió, i convidarà als assistents a formular
observacions, que es recolliran en l’acta. Si aquest dia coincideix en dissabte o festiu,
s’ajornarà fins al dia hàbil següent. En aquest acte només s’obrirà la documentació
relativa als criteris no quantificables automàticament, d’acord amb el que disposa l’article
27 del 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 conseqüència, un cop
realitzada l’obertura i la lectura del contingut del sobre 2, es donarà per finalitzat l’acte
públic.
Si algun licitador anuncia a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta per correu,
mitjançant telegrama o fax rebut dins del termini de presentació de proposicions, si no
arriba abans de la data d’obertura del sobre 1, l’obertura es verificarà l’onzè dia hàbil
següent a l’expiració d’aquest termini i se’n donarà coneixement als licitadors.
La ponderació assignada als criteris dependents d’un judici de valor (sobre 2) es donarà a
conèixer en l’acte públic d’obertura de la resta de documentació que integri la proposició
(sobre 3), el qual es realitzarà dins el termini de dos mesos des de l’obertura de
proposicions. La data i l’hora establertes per a aquest acte es donarà a conèixer a tots els
licitadors i es publicarà al perfil del contractant.
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La Mesa de contractació emetrà la proposta de resolució, que integrarà una classificació
decreixent de les ofertes i en la qual s’identificarà aquella que es consideri com a oferta
més avantatjosa.
Als efectes de poder emetre la proposta de resolució, la Mesa de contractació es reunirà
les vegades que cregui convenient i podrà sol·licitar tots aquells informes tècnics que li
puguin ser necessaris. En qualsevol cas, haurà de tenir en compte els criteris de valoració
i la seva ponderació que s’esmenten en aquest plec.
7

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Rebuda la documentació de la mesa de contractació i evacuats els informes tècnics
corresponents, la Junta de Govern Local classificarà les ofertes rebudes, en resolució
motivada.
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa perquè dins del termini de 10 dies hàbils a comptar d’aquell que hagi
rebut el requeriment, presenti la següent documentació:
•
•

•

Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat
social.
Resguard de la garantia definitiva per un import del 5% del preu del contracte,
sense tenir en compte l’IVA exigida mitjançant els procediments admesos per la
llei, amb l’abast que estableixen les disposicions legals vigents o be declaració
que es vol fer mitjançant retenció del preu.
Assegurança de responsabilitat civil. Cada any es presentarà a l’Ajuntament una
còpia de la pòlissa actualitzada i el rebut del seu pagament.

En cas de no presentar-se la documentació esmentada, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, i en aquest cas se sol·licitarà la mateixa documentació al següent
licitador classificat.
Segons disposa l’article 161.2 del TRLCSP, l’adjudicació del contracte haurà d’efectuarse en el termini màxim de dos mesos des de l’obertura de les proposicions; s’haurà de
notificar als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.
8

GARANTIA DEFINITIVA

En compliment de l’article 95.1 del TRLCSP, el licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, està obligat a constituir una garantia definitiva
consistent en el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, dintre dels 10 dies hàbils
següents al requeriment per part de l’òrgan de contractació, en qualsevol de les
modalitats establertes a l’article 96 del TRLCSP. També es podrà dur a terme mitjançant
retenció en el preu de la primera factura que presenti.
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FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

La formalització del contracte es farà en el termini de quinze dies hàbils següents a la
recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors. No es podrà iniciar l’execució del
contracte sense la seva prèvia formalització, segons l’article 156 del TRLCSP.
El contractista, a més del contracte, haurà de signar el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
10 OBLIGACIONS ESSENCIALS DE L'ADJUDICATARI
1) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de
seguretat i prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades
personals, i en matèria mediambiental.
2) L'empresa adjudicatària respondrà dels danys i perjudicis que ocasioni per la prestació
del servei, sense perjudici dels drets davant els autors dels fets o les companyies
d'assegurances de riscos.
3) No sotsarrendar, cedir o traspassar els drets i obligacions que dimanin del contracte
sense autorització de l’Ajuntament.
4) Cas d’extinció del contracte, l’adjudicatari s’obliga a continuar la prestació del servei
fins a la nova adjudicació.
5) Totes les altres obligacions que es derivessin de disposicions legals aplicables.

11 DRETS DEL CONTRACTISTA
1) Percebre el preu estipulat en virtut de l’adjudicació, per mensualitats vençudes de
conformitat amb la clàusula 2.7 d’aquests plec.
2) L’Ajuntament haurà d’assistir al contractista en tots els impediments que es puguin
presentar per a la gestió del servei, aliens a l’adjudicatari.

12 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 de
l’esmentat text legal.
Es preveu la modificació del contracte, d’acord amb les condicions, abast i límits
següents:
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-

Reducció o increment del preu del contracte i de les seves prestacions sempre que
no superi el 20 % del valor del contracte.

-

Modificació de les condicions no essencials del contracte.

Els límits per a la modificació de contracte seran els establerts a l’article 105.2 del
TRLCSP.
El procediment per a la modificació del contracte haurà de ser acordat per l’òrgan de
contractació, prèvia audiència de l’empresa adjudicatària, per un termini d’una setmana.
Els corresponents augments o reduccions es valoraran d’acord amb els preus de les
corresponents unitats que efectivament es modifiquin, d’acord amb els preus que
regeixen el present contracte o, si s’escau, es fixaran contradictòriament.
Per poder dur a terme la modificació se seguirà el següent procediment:
- Es procedirà a donar audiència al contractista
- L’òrgan de contractació l’aprovarà
- La modificació del contracte es formalitzarà conforme al que estableix l’article 156 del
TRLCSP

13 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
13.1 CAUSES DE RESOLUCIÓ
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 del
TRLCSP, les següents:
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents plecs
durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar puguin
derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
- L’incompliment de les obligacions essencials del contracte, que consten en el PCAP, i
sens perjudici d’allò que disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.

14 INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE
L’Ajuntament ostenta la prerrogativa d’interpretar i resoldre els dubtes que ofereixi el
compliment del contracte, sens perjudici del dret d’audiència del contractista.
L’òrgan de contractació resoldrà les qüestions litigioses sobre la interpretació,
modificació, resolució i efectes d’aquest contracte. Els seus acords posaran fi a la via
administrativa, podent-se recórrer via contenciosa administrativa.
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15 JURISDICCIÓ COMPETENT
Resoldrà les qüestions la jurisdicció administrativa amb competència territorial a Sant Pol
de Mar.
16 PROTECCIÓ DE DADES
El contractista s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de
desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan
competent de l’ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària
tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa
els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
Cada part respondrà directament davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades així
com davant les altres parts, de les sancions pecuniàries i responsabilitats de tot tipus que
dels propis incompliments en aquesta matèria es derivin per a ella mateixa i puguin
arribar a les altres parts, incloses les despeses de professionals (lletrats, procuradors,
tècnics, etc.) en els quals incorrin per a la seva defensa.
Sant Pol de Mar, 31 de gener de 2017.
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ANNEX 1
Declaració responsable que presenta (identificació del licitador) per a la
contractació del servei de manteniment d’aire condicionat i instal.lacions tèrmiques
de els dependències municipals
“En/Na ............................................................., amb NIF núm. ........................, en nom
propi / en representació de l’empresa ..............................., CIF núm. ......................,
domiciliada a .................................... carrer ................................., núm. ..................),
(persona de contacte ..................................., adreça de correu electrònic
......................................., telèfon núm. ........................... i fax núm.
................................), i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració
previstes als articles 54 a 84 TRLCSP;
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i que, autoritza l’ajuntament de Sant Pol de Mar perquè pugui
obtenir directament, davant de les Administracions competents, els certificats
acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 SI
 NO
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula
3.3 del present Plec i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals/materials descrits a l’esmentada clàusula.
- Que autoritza a l’ajuntament de Sant Pol de Mar a trametre totes les notificacions
adreçades a l’empresa que representa per mitjans electrònics. L’adreça de correu
electrònic
on
l’ajuntament
pot
enviar
les
notificacions
és
_______________________________________

(Lloc, data i signatura del licitador).”
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