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I. DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1.- Objecte del contracte i codificació CPV
La present licitació té per objecte la contractació d’un servei que gestioni les aules
d’estudi nocturn per a la Biblioteca Josep Soler i Vidal des del mes novembre de 2019
al juny del 2020.
Els objectius de les aules d’estudi són el de promoure l’estudi facilitant als i a les
joves espais per estudiar en un horaris nocturns, oferint al jovent les oportunitats, els
recursos i els serveis suficients per ajudar a formar-los amb autonomia, capaços
d’enfrontar-se al seu propi procés d'emancipació
També té com objecte, atès que es tracta d’un servei intensiu en mà d’obra, millorar
les condicions sociolaborals del personal adscrit al mateix.
Les especificacions de la gestió, horaris i característiques figuren detallades en el
Plec de prescripcions Tècniques (PTT).
El Vocabulari comú de contractes públics CPV, segons el Reglament (CE) 213/2008,
de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s aprova el CPV: 85311300-5
Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves.
De conformitat amb l’article 86.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic i
l’article 5 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, en relació a la directiva Europea 2014/24/CE; es considera
convenient i oportú NO dividir en lots l’objecte del contracte, ja que l’objecte es troba
conformat per una mateixa tipologia i mateixa funcionalitat que fan innecessari la
divisió en lots. Alhora, el seu volum econòmic no permet diferenciar llindars o franges
econòmiques.
Clàusula 2.- Necessitats administratives a satisfer
Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals
de l’Ajuntament de Gavà.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es
concreten en l’informe de necessitat que figura en l’expedient de contractació i a les
necessitats que es contenen en el PTT.
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Clàusula 3.- Dades econòmiques del contracte
3.1 El sistema de determinació del preu és formula mitjançant preu/hora .
Les entitats licitadores hauran de presentar, en la seva oferta, el preu net i l’IVA
aplicable, degudament desglossat.
El preu hora màxim, sense IVA, és:
PREU/HORA
18,00€
La quantia indicada com a preu/hora constitueix la el preu màxim que poden oferir les
empreses licitadores. Si s’excedeix d’aquest preu, l’oferta serà exclosa.
Les hores/any estimades d’atenció professional a contractar és de:
Hores totals any 2019 (2 informadors/es): 944 hores
Hores totals any 2020 (2 informadors/es): 1.104 hores
El pressupost màxim del contracte és de 21.132,00 €, sense IVA.
3.2 El valor estimat del contracte a efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP és
21.132,00 € sense incloure l’IVA.
3.3 El pressupost base de licitació és de 25.569,72 € (IVA inclòs).
Any

2019
2020
TOTAL

Pressupost
net de licitació
4.860,00 €

21% IVA
1.020,60 €

Pressupost
base licitació
5.880,60 €

16.272,00 €

3.417,12 € 19.689,12 €

21.132,00 €

4.437,72 € 25.569,72 €

En el pressupost net, d’acord amb l’article 100 de la LCSP s’ha tingut en compte els
costos directes i indirectes, els materials i els costos salarials, benefici, entre d’altres.
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos
qualsevol despesa que pugui originar el treball objecte d’aquest contracte, així com,
el benefici industrial i les despeses generals, essent a càrrec de l’empresa
contractista adjudicatària totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin
correspondre, i especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del
contracte i de la seva execució.
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Clàusula 4.- Aplicació pressupostària i existència de crèdit
La despesa anirà a càrrec del pressupost de l’AJUNTAMENT per a l’exercici 2019 a
l’aplicació de despesa que aquí s’indica, la qual disposa de crèdit adequat i suficient
per finançar les despeses originades per aquest contracte.
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

19016 2313A 226990019

5.880,60 €

2020

19016 2313A 226990020

19.689,12 €

Clàusula 5.- Termini de durada del contracte i pròrroga
La durada del contracte és del 18 de novembre de 2019 al 20 de juny 2020, segons
dies d’obertura de les Aules d’Estudi Nocturn descrits al PTT.
Un cop finalitzat aquest termini, el contracte no és podrà prorrogar
Clàusula 6.- Règim jurídic del contracte i normativa aplicable
6.1
El contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de
serveis en base al que estableixen els articles 25.1 i 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic en endavant LCSP i es regeix per aquest
plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques i tots els seus
annexos, les clàusules i annexos es consideren part integrant del contracte.
6.2
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa en
matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions
següents:


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.



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



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 (d’ara endavant, RD
817/2009).



Reglament general 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 les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).



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.
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La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres
que, d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquen substitueixin o
complementin.
Així mateix, la prestació dels serveis objecte del contracte haurà d’observar la
normativa de caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i salut i d’altre
ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que en cada moment li sigui
d’aplicació.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part (annexes) i també de les
instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada,
no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.
Clàusula 7.- Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
Clàusula 8.- Procediment d’adjudicació, tramitació i òrgan de contractació
8.1
El contracte s'adjudicarà per procediment obert simplificat abreujat de
l’article 159.6 de la LCSP.
8.2
La contractació es tramitarà de forma ordinària i les ofertes es presentaran
únicament a través del Registre Electrònic d’entrada de l’Ajuntament de Gavà ( seu
electrònica)
8.3
Als efectes previstos a la Disposició addicional trenta-dosena de la LCSP,
l’òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat pública, és la
Intervenció Municipal i l’òrgan de contractació és el Tinent d’alcalde de l’Àmbit de
Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora d’acord amb el Decret del 12 de juliol
de 2019 de delegació d’atribucions de l’Alcaldessa en els regidors municipals, atès
que el valor estimat del contracte és de 21.132,00 €
Clàusula 9.- Publicitat de la licitació, accés i consultes dels Plecs
9.1
La licitació s’anunciarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Gavà.
Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regulen aquesta licitació estan disponibles en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Gavà, en la Web municipal:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customProf)
9.2

Dubtes i preguntes

En el supòsit que el licitador li fos necessari algun aclariment dels plecs, podrà fer la
seva consulta a través de la plataforma del perfil del contractant que aquí s’indica i
l’Ajuntament li contestarà a través de la mateixa:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customProf
Per accedir a l’espai, cal entrar dins la licitació concreta i plantejar el dubte al “Tauler
d’anuncis/ dubtes i preguntes”
Tauler d’anuncis
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El termini per consultes i aclariments s’iniciarà amb la data de publicació de la licitació
en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Gavà i finalitzarà 1 dia hàbil abans de
l’últim per a presentar les ofertes. Per al cas de consultes fetes a través del Perfil del
contractant l’últim dia de presentació d’ofertes, no es garanteix, i no és obligació de
l’Ajuntament de publicar la resposta.
D’acord amb l’article 138.3. in fine de la LCSP les respostes i els aclariments
que es facin públiques en el perfil del contractant tenen caràcter vinculant.
9.3

Avisos, recursos i comunicacions de l’Ajuntament amb els licitadors

Amb l’objectiu d’estar puntualment informat dels avisos que apareguin al perfil del
contractant , les empreses licitadores podran subscriure’s com a interessades en
aquesta licitació, a través del formulari de subscripció que a tal efecte es posa a
disposició al perfil del contractant de l’Ajuntament de Gavà.
L’Ajuntament utilitzarà el mateix espai indicat al punt anterior, al lloc “Tauler d’anuncis/
avisos o Mesa de contractació” per informar als licitadors de qualsevol noticia relativa
a la licitació que aquests hagin de conèixer, tals com aclariments, rectificacions, dates
d’obertura de pliques, etc.
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat.https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customProf
Subscripcions
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Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència
que afecti a aquesta licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte
es realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
(comunicacions de les dates i hora d’obertura dels sobres entre d’altres...)
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la
data i hora de publicació de la informació publicada.
Clàusula 10.- Requisits de capacitat i solvència de les empreses licitadores.
10.1 Capacitat
10.1.1) 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:
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP;
2. No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses
en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació
pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts en l’article 85 de la LCSP.


Motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació
pública: apartat 4 lletres d) i i) de l’article 57 de la Directiva 2014/24/UE
causes d’exclusió no previstes en la Directiva anterior, que fan
referència a causes a apreciar directament per l’òrgan de
contractació i relacionades amb el mateix procediment de
contractació en què es donen:
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1. Que el poder adjudicador tingui indicis plausibles d’acords amb altres
operadors econòmics destinats a falsejar la competència,
2. Quan l’operador econòmic hagi intentat influir indegudament en el
procés de pressa de decisions del poder adjudicador, obtenir informació
confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts o proporcionar
negligentment informació enganyosa.
La seva aplicació exigeix la tramitació d’un procediment en què es respectin els
principis d’actuació i les garanties a aplicar, tals com la necessària audiència a
l’interessat.
Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no
estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o
d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en procediments de
contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat,
mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A
tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a
pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció
penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva
col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures
tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves
infraccions penals o faltes.
Les mesures adoptades pels operadors econòmics s'han d’avaluar tenint en
compte la gravetat i les circumstàncies particulars de la infracció penal o la falta i
que si les mesures es consideren insuficients, l'operador econòmic ha de rebre
una motivació de dita decisió.
3. Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en aquesta clàusula.
4. Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur
a terme l’activitat o 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, i així
s’acrediti degudament, i ha de disposar d'una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al
moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.
10.1.2) La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques
s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre
Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui,
s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
10.1.3) La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques
s’acredita amb la presentació del NIF.
10.1.4) La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres
de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
s’acreditarà mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients
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del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una
de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
10.1.5) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres
de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu
s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o
per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti,
prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar
un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General
de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).
10.1.6) L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzarles 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,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
Les empreses que vulguin constituir unions d’empreses per participar en licitacions
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba
dins l’apartat “Perfil del licitador”
Els empresaris que estiguin interessats en formar Unions d’empresaris poden donarse d’alta en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat, en la
que s’especificarà aquesta circumstància.(art. 42 de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre de suport a l’emprenedor).
Als efectes de la licitació, els i les empresaris/es que vulguin concórrer integrats en
una unió temporal, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat i. A més
cal indicar en un document privat el nom i les circumstàncies de les empreses que la
formen, la participació de cadascun/a d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat
per exercir durant la vigència del contracte, la plena representació de la unió davant
l’Administració. Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment
en unió temporal si resulten adjudicataris/es del contracte. El document en què es
formalitzi aquest compromís ha d’estar signat per la persona representant de
cadascuna de les empreses que integren la unió.
La durada de les unions temporals d’empresaris/es ha de coincidir amb la del
contracte fins a la seva extinció. Per als casos en què sigui exigible la classificació i
concorrin en la unió empresaris/es nacionals, estrangers/es que no siguin nacionals
d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers/es que siguin nacionals d’un Estat
membre de la Unió Europea, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar
la seva classificació, i aquests últims, la seva solvència econòmica, financera i tècnica
o professional.
10.1.7) Cada licitador/a no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o
figurés en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la
no admissió de totes les propostes que hagi subscrit.
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10.1.8) Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o dels documents preparatoris del contracte poden participar en la licitació
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
10.2 Condicions mínimes de solvència per participar
En aplicació de l’article 159. 6. b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació
de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 11.- Forma de presentació de les proposicions
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions obligatòriament de manera ELECTRÒNICA i ENCRIPTADA, ÚNICA I
OBLIGATORIAMENT A TRAVÉS DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE
L’AJUNTAMENT DE GAVÀ (seu electrònica) () i d’acord amb les instruccions
establertes a l’Annex 2 “Presentació d’ofertes encriptades a través del Registre
Electrònic”
LES OFERTES NO ES PODEN PRESENTAR PER LA PLATAFORMA DE
CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ( Perfil del contractant)
L’oferta que no es presenti en les condicions, forma i termini que estableix aquesta
plec, SERÀ EXCLOSA.
L’oferta l’ha de SIGNAR ELECTRÒNICAMENT el representant o apoderat de
l’empresa, però la presentació de l’oferta a través del Registre Electrònic de
l’Ajuntament de Gavà, la pot fer qualsevol persona autoritzada per l’empresa
licitadora.
La documentació de l’oferta s’adjuntarà encriptada per assegurar que el seu contingut
sigui secret.
A l’Annex 2 d’aquest Plec es descriu una de les maneres de com encriptar un
document i el procediment per presentar l’oferta a través del Registre Electrònic de
l’Ajuntament de Gavà.
11.1 Termini de presentació de les ofertes
El termini de presentació d’ofertes encriptades és de 10 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del contractant.
L’últim dia i hora de presentació de la documentació electrònica és el que s’indica a
l’anunci de licitació publicat al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Gavà.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
11.2 Documentació que s’ha de presentar
-

Un document que conté una declaració responsable de compliment de les
condiciones establertes legalment per a contractar amb l’Administració que
inclou l’oferta econòmica i que s’haurà de presentar obligatòriament segons
el model que consta com ANNEX 1 del present Plec.

-

Un document amb el títol Projecte tècnic amb l’estructura descrita a la
clàusula 5 del PTT
Aquest projecte s’ha de presentar obligatòriament per comprovar que es
compleixen els requisits i condicions que s’indiquen en el plec de
prescripcions tècniques. No es valora dintre dels criteris d’adjudicació, però la
Mesa podrà excloure automàticament al licitador quan la seva proposta
tècnica no s’adeqüi al Plec de condicions tècniques. La Mesa podrà demanar

Pàg. 13

els informes necessaris als tècnics municipals competents que justifiquin
aquesta exclusió.
Les condicions establertes legalment per contractar relatives a la capacitat, solvència
i absència de prohibicions han de complir-se abans de la finalització del termini de
presentació de proposicions i han de subsistir en el moment de la perfecció del
contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació, l’assumpció i
el compliment per part de l’empresa licitadora de les condicions establertes en el plec
de clàusules administratives particulars, en el plec de prescripcions tècniques, i el
compliment conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la
inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.
Els/les licitadors/es podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin
caràcter de documents d’accés públic, ni tampoc l’oferta econòmica de l’empresa.
L’Ajuntament garantirà la confidencialitat de la informació expressament així
designada. La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per
incorporar les dades personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament de Gavà,
d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Gavà
garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que
recull, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que
vetllin per la seguretat d'aquestes dades.
Per a l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició l’interessat
podrà adreçar-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Gavà (Pl. de
Jaume Balmes, s/n baixos) indicant-ho clarament en l'assumpte
11.3

Termini per enviar la contrasenya de desencriptació de l’oferta

1. Molt Important: Els licitadors no poden enviar la contrasenya per desencriptar la
seva oferta fins que s’hagi superat l’hora i data límit de presentació d’ofertes. Si
envien la contrasenya dins d’aquest termini quedaran exclosos de la licitació
per no garantir els secret de les ofertes.
2. Termini per enviar la contrasenya: des de les 8:00 a 11:00 hores del dia hàbil
següent de l’últim dia de presentació d’ofertes.
Exemple: si el termini de presentació d’ofertes finalitza el dia 2 d’octubre de 2018 a les
13:00h, la contrasenya s’ha d’enviar des de les 8:00h a les 11:00 hores del dia 3
d’octubre de 2018.

3. L’enviament de la contrasenya de l’ARXIU es farà a través del Registre electrònic
d’entrada de l’Ajuntament de la mateixa manera que es va presentar l’oferta i en el
camp “Exposo” del formulari del registre d’entrada es farà constar
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CONTRASENYA DE DESENCRIPTACIÓ. LICITACIÓ seguit del núm. i nom de
la licitació i tot seguit en el camp “Sol·licito” indicar la contrasenya.
Quan la unitat tècnica que auxiliï a l’òrgan de contractació procedeixi a l’obertura de
les ofertes presentades electrònicament per a la seva valoració, no disposi de la
contrasenya de desencriptació d’alguna oferta o l’enviada pel licitador contingui
alguna errada que impedeixi obrir l’oferta encriptada, la unitat tècnica atorgarà al
licitador un termini màxim per esmenar la mancança que no superarà 1 hora.
Si superat aquest termini el licitador no l’esmena de manera que l’oferta no es pot
obrir per motius imputables al licitador quedarà exclòs del procediment.
Clàusula 12.- Criteris de valoració de les ofertes.
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren
el seu cicle de vida, per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, es
considera adient incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit
s’indica, amb una ponderació total de 100 punts.
12.1 Preu/hora del servei: fins a 45 punts
La proposta haurà de presentar-se de la següent manera:
Preu/hora
(sense IVA)

% IVA

Preu/hora
(amb IVA)

Es valorarà atenent l’import del preu/hora sense IVA.
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia
més alta amb el preu/hora inicial. S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que
procedeixi proporcionalment, segons la següent fórmula:
P = 45 * (millor oferta econòmica / proposta econòmica del licitador/a).
12.2.- Per la realització de sessions formatives a adreçades a diferents
col·lectius de la ciutat (estudiants/pares i mares/etc...) relacionades amb les
tècniques d’estudi: fins a 10 punts.
Les sessions formatives ofertades estaran vinculades amb les tècniques d’estudi i
hauran de tenir una durada d’entre 1 i 2 hores.
La proposta haurà de presentar-se de la següent manera:
Núm.

Nom de l’acció

1
2
3
4
5
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Es valorarà el número d’accions que s’ofereixen, a raó de 2 punts per cadascuna.
S’haurà d’adjuntar en document annex una memòria descriptiva de les accions
proposades, amb indicació, com a mínim:
Nom de l’acció
Número d’hores
Destinataris
Descripció de l’acció
Objectius perseguits
Justificació de la idoneïtat amb l’objecte del contracte
Si no es presenta aquesta memòria, la proposta no es valorarà.
12.3. Per formació d’interès per als professionals adscrits al servei : fins a 30
punts
Les hores de formació s’hauran de portar a terme cadascuna de les anualitats del
contracte, inclòs les possibles pròrrogues, i haurà d’estar vinculada en donar
competències als professionals en matèria de l’objecte del contracte.
La proposta haurà de presentar-se de la següent manera:
Formació

Hores / Núm. Monitors destinataris
curs

TOTAL
HORES

TOTAL HORES OFERTADES
Per cada hora de formació s’atorgaran 2 punts.
S’haurà d’adjuntar en document annex una memòria descriptiva de les accions
formatives proposades, amb indicació, com a mínim:
Nom de l’acció formativa
Número d’hores
Núm. professional destinatari
Descripció de l’acció
Objectius perseguits
Justificació de la idoneïtat amb l’objecte del contracte
Si no es presenta aquesta memòria, la proposta no es valorarà.
No es tindrà en compte la formació que ha d’impartir l’empresa amb caràcter
obligatori.
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12.4 Impressió de 1.000 unitats de calendaris de butxaca, de les aules d’estudi
nocturn, segons disseny facilitat per l’Ajuntament, sense cost per a la
administració: 15 punts.
Si es compromet a fer les impressions de 1.000 unitats de calendaris, 15 punts.
Clàusula 13.- Obertura i valoració de les ofertes
Les ofertes rebudes no es podran obrir fins que s’hagi superat l’hora i data límit de
presentació d’ofertes. S’ha de garantir, mitjançant un dispositiu electrònic, que les
proposicions no s’obren fins que no hagi finalitzat el termini per presentar-les, de
manera que no s’ha de celebrar cap acte públic per obrir-les.
La valoració de les ofertes s’efectuarà automàticament mitjançant dispositius
informàtics, o amb la col·laboració d’una unitat tècnica que auxiliï l’òrgan de
contractació.
Quan la unitat tècnica que auxilia l’òrgan de contractació apreciï defectes esmenables
en la documentació aportada, atorgarà a l’empresari un termini màxim perquè els
corregeixi que no superarà 1dia laborable.
Seran rebutjades, mitjançant resolució motivada, les proposicions que no concordin
amb la documentació examinada i admesa, les que modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest Plec, així com aquelles que continguin un
error manifest en relació amb l’import de la proposició. Igualment, seran rebutjades
aquelles proposicions en les quals el licitador/a reconegui l’error o inconsistència de
la mateixa, que la facin inviable.
13.1 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
A)
En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració basat en el preu, es
consideraran ofertes anormalment baixes :


Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost net de licitació
(sense IVA) en més de 30 unitats percentuals.



Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 28 unitats
percentuals a l'altra oferta.



Quan concorrin tres o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 25
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.

B)
En l’adjudicació amb diversos criteris de valoració, es consideraran ofertes
anormalment baixes:


Quan, concorrent un sol licitador, el preu ofertat sigui inferior al pressupost
base de licitació (sense IVA) en més de 25 unitats percentuals.



Quan, concorrin dos o més licitadors es tindrà en compte el següent:

Per declarar l’existència d’una oferta presumptament anormal o desproporcionada
s’han de complir les dues condicions: 1.- que el preu de l’oferta estigui per sota del
paràmetre que s’estableix en aquesta clàusula i 2.- que la puntuació obtinguda dels
altres criteris d’adjudicació - que no siguin preu- estigui per damunt dels paràmetre
que s’estableix en aquesta clàusula.
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1.- Criteri paràmetre preu: :Quan el preu ofertat pel/la licitador/a sigui inferior al preu
mínim de licitació, tenint en compte la fórmula següent:
Preu mínim de
licitació=

∑ de l'import de totes les ofertes
(sense IVA)

1

-

Núm. d'ofertes presentades
1

20%

∑ de l'import de totes les ofertes

1

(sense IVA)
Núm. d'ofertes presentades

Només es sumaran les ofertes no excloses de la licitació..

2.- Paràmetre de la resta de criteris que no siguin preu: Quan la puntuació
obtinguda dels altres criteris d’adjudicació que no siguin preu estigui per damunt de la
puntuació que resulti desprès de fer els càlculs següents:
Variant 1. Calcular la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores dels criteris que no sigui preu.
Variant 2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
Variant 3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
Segona condició que ha de complir una oferta per ser presumptament considerada
anormal o desproporcionada. : Quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del
valor que resulti de la suma de les variants 1 i 3.
Quan hagin presentat ofertes empreses que pertanyin a un mateix grup, en el sentit
de l’article 42.1 del Codi de comerç, s’ha de prendre únicament, per aplicar el règim
d’identificació de les ofertes incurses en presumpció de anormalitat, aquella que sigui
més baixa, i això independentment del fet que presentin la seva oferta en solitari o
conjuntament amb una altra empresa o empreses alienes al grup i amb les quals
concorrin en unió temporal.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormal o desproporcionada, la unitat que assisteixi a l’òrgan de
contractació sol·licitarà a les empreses licitadores afectades, la informació i les
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva
oferta principalment els imports dels salaris dels treballadors que han
d’executar el contracte i seguint el procediment que estableix l’article 149 del la
LCSP, si bé el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no pot superar
els 5 dies hàbils des de l’enviament de la comunicació corresponent.
Si, un cop tramitat el procediment a que fa referència l’article 149 de la LCSP, l’òrgan
de contractació considera, a partir de la justificació efectuada per l’empresa licitadora
i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats l’exclourà del procediment.
13.2 Criteris de desempat en el supòsit d’igualtat de les puntuacions totals.
En el supòsit d’igualtat en les puntuacions totals de les ofertes, el criteri de desempat
és :
1. La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un
nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent,
sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més
avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a
l’adjudicació.
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2. Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la
proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge
de persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
De mantenir-se l’empat es farà un sorteig.
Clàusula 14.- Adjudicació i formalització del contracte
14.1L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient
amb més d’un criteri de valoració. Si l’únic criteri és el preu, l’adjudicació es realitzarà
dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes.
14.2La unitat tècnica que auxiliï a l’òrgan de contractació un cop obertes les ofertes, i
prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els requisits del plec,
avaluarà i classificarà les ofertes i proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicació a
l’oferta amb millor puntuació.
A continuació comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, 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, 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.
En el cas que alguna informació continguda en el Registre no sigui vigent o estigui
caducada, o se li requereixi qualsevol altra informació no inscrita en el Registre, se li
atorgarà un termini màxim que no superarà els 3 dies hàbils perquè la presenti.
14.3L’adjudicació es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de
contractant amb els informes i la documentació relativa a la seva valoració.
14.4La formalització s’entendrà efectuada mitjançant la signatura d’acceptació
pel contractista de la resolució d’adjudicació, 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.
14.5En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta
haurà d’estar formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.
14.6Si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no s’hagués formalitzat el
contracte s’entendrà que retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la
documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’empresa licitadora que ha
retirat l’oferta la indemnització que correspongui.
Clàusula 15.- Garantia Provisional i Definitiva.
No s’exigeix la constitució d’una garantia provisional ni definitiva.
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Clàusula 16.- Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Clàusula 17.- Retorn de la documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 18.- Execució i supervisió del contracte
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa
contractista l’òrgan de contractació.
Clàusula 19.- Programa de treball
L’empresa contractista estarà obligada a presentar un programa de treball que haurà
d’aprovar l’òrgan de contractació quan així ho sol·liciti l’Ajuntament de Gavà. El
responsable del contracte i l’adjudicatari acordaran uns terminis concrets per a les
treballs a realitzar. Aquests terminis parcials dels treballs han de constar per escrit per
tal de fer un seguiment del compliment del contracte. Així mateix acordaran el nombre
d’hores per cada treball per tal de tenir control de les hores realitzades.
Clàusula 20.- Compliment de terminis i correcta execució del contracte
20.1- L’empresa contractista resta obligada a complir el termini total d’execució del
contracte i els terminis parcials fixats en els plecs o, si s’escau, en el programa de
treball.
20.2- Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en aquest plecs i en el
seu defecte per aplicació de l’article 192 apartats 2 i següents de la LCSP
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides
en el contracte.
20.3- En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al
supòsit d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució
(en virtut de les quals l’empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure
determinats mitjans personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus
mediambiental o social, de conformitat amb allò establert a l’article 202 de la LCSP) o
de les obligacions essencials del contracte, es podrà acordar la imposició de les
corresponents penalitats establertes en aquests plecs i en el seu defecte en els
termes i condicions establerts a l’article 192 i següents de la LCSP.
20.4- Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es
faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions
esmentades.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
20.5- Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista
s’estarà al que disposa l’article 195.2 de la LCSP.
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20.6- En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
Clàusula 21.- Penalitats
Les obligacions contractuals que tenen el caràcter d’essencials són causa de
resolució del contracte. No obstant, quan l’Ajuntament consideri que l’actuació és
aïllada i susceptible de ser reconduïda i que la resolució del contracte no resulta
convenient per a l’interès del servei en qüestió, es podrà eludir la resolució per la
imposició de penalitats coercitives depenent de la gravetat, reincidència i/o mala fe en
la comissió de la infracció.
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec
de clàusules generals . A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen:
a) Faltes molt greus:
-

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest
plec.

-

La prestació manifestament defectuosa o irregular dels subministraments,
amb incompliment de les condicions establertes en els plecs.

-

La cessió, subcontractació o traspàs, total o parcial, del contracte o cessació
de la prestació del servei sense que hi concorrin les circumstàncies legals que
la legitimin, o amb els límits establerts en el plec administratiu.

-

La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de
l’Ajuntament, relatives a l’execució del contracte.

-

La no utilització dels mitjans mecànics/tècnics i/o humans ofertats.

-

Ús de mitjans en mal estat de conservació o decor.

-

Els retards sistemàtics, la desatenció i els incompliments reiterats dels avisos
de l’Ajuntament relatius al subministrament del material contractat.

-

Per defectes en la qualitat, disseny, models i característiques dels
consumibles.

-

La reiteració en la comissió de faltes greus ( 2 cops).

-

La demora en el lliurament dels subministraments superior a 2 setmanes.

-

La demora en el termini de muntatge superior a 3 dies hàbils.

-

L’incompliment en la qualitat dels subministraments (sempre que no sigui
falta greu).

-

L’incompliment reiterat dels terminis totals o parcials d’execució del contracte
establerts en els plecs (més de 2 cops).

-

La interrupció en el lliurament/muntatge del subministrament i per causa
imputable a l’adjudicatari superior a 2 dies laborables.

-

L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu
personal .

-

L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers
en les prestacions.
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-

L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.

-

Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.

-

La omissió del pagament de la pòlisses d’assegurança establertes en el plec.

b) Faltes greus
-

Tractes incorrectes amb el personal municipal de coordinació del contracte.

-

L’incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament sobre variacions de detall
per a l’empresa adjudicatària fins a 2 cops.

-

La prestació defectuosa – mobiliari, cadires, i/o complements en mal estat - o
irregularitats en la prestació del servei/subministrament , que provoquin danys
greus en el servei.

-

La demora en el lliurament dels subministraments fins a 2 setmanes.

-

La demora en el termini de muntatge superior a 2 dies hàbils.

-

La interrupció en el lliurament/muntatge del subministrament i per causa
imputable a l’adjudicatari fins a 2 dies laborables.

-

L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest
plec, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals
essencials.

-

L’incompliment greu en la qualitat dels subministraments ofertats.

-

L’incompliment reiterat dels terminis totals o parcials per a la realització del
servei (fins a dos cops)- que no siguin considerats com a molt greu.

-

La reiteració en la comissió de faltes lleus. (2 faltes lleus)

-

El reiterat incompliment en una correcta facturació.

-

El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
seguretat social sempre que no sigui falta molt greu.

-

L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

c) Faltes lleus
-

L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus.

-

La demora en el termini de muntatge superior a 1 dia hàbil

-

La demora en el lliurament del material que no superi 1 setmana.

També tindran caràcter d’infraccions lleus totes les altres no previstes anteriorment i
que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en els plecs de
condicions, sempre que siguin en perjudici lleu del servei.
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En cas que l'AJUNTAMENT opti per la no resolució del contracte, s'imposaran
penalitats a l’adjudicatari contractista que s’especifiquen a continuació
independentment del rescabalament per danys i perjudicis:
a) Faltes molt greus: Fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d’adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció
del preus unitaris l’import resultant de l’aplicació d’aquests preus.
b) Faltes greus: Fins a un 6 per 100 del preu del contracte, quan el preu es determini
en funció del preus unitaris l’import resultant de l’aplicació d’aquests preus.
c) Faltes lleus: Fins a un 3 per 100 del preu del contracte, quan el preu es determini
en funció del preus unitaris l’import resultant de l’aplicació d’aquests preus.
Els imports de les penalitats o multes que es puguin imposar, segons l'esmentat en
l'apartat anterior, es podran fer efectius mitjançant deducció dels mateixos en la
factura que es produeixi.
La imposició de penalitats no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la
possible resolució del contracte.
Clàusula 22.- Control en l’execució del contracte
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta
execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte
compliment.
Clàusula 23.- Persona responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del
contracte, es designa una/es persona/es responsable/s del contracte que exerciran, a
més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions
específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones
implicades en el contracte.
En concret, tindrà les funcions següents:


Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació,
sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació;



Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció especifica no correspongués a altres persones; ;



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 a diferents aspectes de l’execució del
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i
als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i
als de caràcter tècnic.

La persona designada per aquest contracte és el senyor Gerard Jornet, Tècnic de
Joventut i Cooperació de l’Ajuntament de Gavà o la persona que durant l’execució del
contracte ocupés aquest càrrec.
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Clàusula 24.- Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa 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 a
l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Clàusula 25.- Abonaments a l’empresa contractista
25.1
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.
25.2
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de
factura dels subministraments/treballs realitzats expedida d’acord amb la normativa
vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP.
25.3
A partir de l’1 de gener de 2017 estaran obligats a presentar factura
electrònica, independentment del seu import els següents subjectes: Persones
jurídiques, Entitats sense personalitat jurídica i Professionals amb col·legiació
obligatòria, d’acord amb l’art. 28.4 de les Bases d'execució 2017 del pressupost
municipal: “ Per aplicació de l’art. 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’amplia l’àmbit subjectiu de
les relacions electròniques dels proveïdors amb les Administracions establert per l’art.
4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica.
25.4
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació que serà facilitat per l'Ajuntament en el moment de la contractació i serà
tramesa mitjançant la bústia electrònica accessible des de la seu electrònica de
l'Ajuntament de Gavà (https://eseu.gavaciutat.cat/facturacio)
25.5 Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és
L01080898, l’òrgan gestor és L01080898, i l’oficina comptable és L01080898.
25.6
Sempre i quan ho demani l’Ajuntament , les factures presentades hauran
d’anar acompanyades amb els documents de cotització a la seguretat social, de les
persones destinades a la prestació del servei.
25.7
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els
termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la
indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials
25.8
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la
necessària per a executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix,
no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha
executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a
l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació
25.9
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els
termes i condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.
Clàusula 26.- Responsabilitat de l’empresa contractista
26.1
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les
prestacions i subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que
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es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
26.2
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
26.3
L’empresa contractista és responsable de tota reclamació relativa a la
propietat industrial i comercial de tots els béns o subministres que lliuri o hagi lliurat, i
ha d'indemnitzar l'Administració, així com als tercers afectats, de tots els danys i
perjudicis que per la mateixa puguin derivar-se de la interposició de reclamacions que
puguin dirigir-se contra l'Ajuntament.
Clàusula 27.- Obligacions de l’empresa contractista
27.1 Obligacions essencials del contracte
a) Tindran el caràcter d’obligacions contractuals essencials el propi objecte
contractual i el termini màxim indicat en el plec o si s’escau l’establert en l’oferta
feta per l’adjudicatari, els terminis d’execució parcials i totals del contracte en el
cas que estiguin establerts en el plec tècnic i administratiu. En el cas que no
estiguin establerts en els plecs o en l’oferta, es tindran en compte els terminis
parcials o totals que el responsable del contracte i l’adjudicatari hagin acordat en
el seu pla de treball. També és obligació essencial el manteniment dels nivells de
qualitat conforme requeriments i oferta presentada.-.
b) El compliment de les condicions especials d’execució establertes en els plecs
tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
c) També tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte, l’efectiva disposició o
adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials indicats i
compromesos en l’oferta, així com a les declaracions que el licitador hagi indicat
en la seva oferta i que li han atorgat puntuacions.
27.2

Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a
l’execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i número de afiliació a la
Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la
Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC2
corresponents.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració
social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en l’execució de les prestacions pròpies
del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa contractista està subjecte 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.
d) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades dels
anuncis als butlletins oficials amb motiu d’aquesta contractació, de la formalització
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del contracte, els impostos, taxes, compensacions gravàmens i de qualsevol altra
despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin. . L’import màxim de les despeses de publicitat
és de 500 €.
e) Protecció de dades de caràcter personal
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’Ajuntament de Gavà. 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.
(*) En el cas que l'objecte del contracte suposi el tractament de dades de caràcter
personal, de persones identificades o identificables, el contractista signarà un Annex
al contracte, específic que reculli els seus deures i obligacions en relació amb el
tractament de les dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la
desenvolupa.
(**) El responsable del fitxer: Ajuntament de Gavà, podrà sol·licitar, en qualsevol
moment al contractista, una certificació d’acompliment en matèria de protecció de
dades.
L’adjudicatari signarà un annex al contracte principal on figuren les obligacions
específiques de l’Encarregat del Tractament, tal i con indica la normativa vigent.
f) Confidencialitat de la informació
L’adjudicatari està obligat a respectar i guardar confidencialitat, respecta a la
informació tant escrita com verbal, que li faciliti l’Ajuntament de Gavà. A més ha de
garantir que la informació facilitada o generada dins del desenvolupament de la
prestació del servei no podrà fer-se servir per finalitats diferents de les acordades
amb aquesta contractació i sense la autorització de l’Ajuntament i amb compliment
estricte de la llei de protecció de dades de caràcter personal.
g) El/la contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
h) Principis ètics i regles de conducta.
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles
de conducta següents :
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar
el procediment o la relació contractual.
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2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:



Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.



No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.



Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processo
de contractació pública.

3. En particular els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d’interessos.
b. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.
d. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc..) Així
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
f.

No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en
interès propi.

g. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
h. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en
relació amb l’Administració o administracions de referència , sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
i.

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat
anterior per part dels licitadors o contractistes s’ha de preveure com a
causa --. segons el seu cas i d’acord amb la legislació de contractació pública-
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d’exclusió de la licitació o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
i)

L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació següent :

Compliment les obligacions aplicables en matèria mediambiental, així com la de
comprovar si concorren motius d’exclusió d’algun subcontractista, de pagament
d’impostos o cotitzacions a la seguretat social i tota aquella informació que la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern obligui a informar.
Per tal de donar compliment a les obligacions que estableix la Llei de
transparència l’adjudicatari comptaran amb els mitjans següents:
j)

A través del lloc web i seus electròniques.
A través dels portals de les administracions.
En format electrònic.
De manera gratuïta i de fàcil accés.
De manera estructurada i clara.
En format reutilitzable.
Assegurances

El contractista s’obliga a concertar i mantenir vigent durant l’execució del contracte
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 100.000 €.
k) L’empresa o empreses contractistes han d’acreditar que el personal que
adscriuen a l’execució del contracte compleix el que estableix l’article 13.5 de la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
l) L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les
relacions laborals de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest
contracte, d’acord amb la informació sobre les condicions dels contractes
respectius que es facilita a l’annex 3 d’aquest plec.
m) L’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de
contractació la informació relativa a les condicions dels contractes de les persones
treballadores que hagin de ser objecte de subrogació. En concret, com a part
d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del personal objecte de subrogació
indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte,
jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada
treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti
la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la imposició de les
penalitats establertes a la clàusula vint-i-una d’aquest plec.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als
seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la
Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i
els treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista. En aquest cas,
l’Ajuntament de Gavà, un cop acreditada la manca de pagament dels salaris
esmentats, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a
garantir el pagament d’aquest salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva fins
que no s’acrediti l'abonament d'aquests.”
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n)L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i
a garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin
establert i mitjançant l’abonament, si s’escau, de la contraprestació econòmica
fixada; de tenir cura del bon ordre del servei; d’indemnitzar p e l s danys que es
causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per portar a
terme el servei, amb l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a
l’Administració; i de lliurar, si s’escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat
en l’estat de conservació i funcionament adequats.
Clàusula 28.- Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalades a la LCSP, 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, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
Clàusula 29.- 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.
No es preveuen modificacions del contracte.
Clàusula 30.- Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 190 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en
què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis
que efectivament se li causin.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Clàusula 31.- Cessió del contracte
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
l’empresa que cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i
prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts a
l’article 214 de la 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.
El/la cessionari/a queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien
al/la cedent.
Clàusula 32.- Subcontractació
1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de
la prestació objecte d’aquest contracte.
2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest
cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en la Declaració
responsable de l’Annex 1 del present Plec.
3. Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a
l’Ajuntament de Gavà/ Departament de Compres i Contractació, després de
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació
que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què
disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar la seva aptitud.
4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
6. El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els
terminis - que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat -- i condicions que
estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 es podrà
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verificar el compliment d’aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor
estimat superior a 5 milions d’euros o subcontractació que representi un import
superior a 30% del preu.
El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la
verificació del pagament del preu als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als
subcontractistes.
7. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud
de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la
repercussió en l’execució del contracte, la conseqüència següent: Imposició a
l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte segons la gravetat.
8. Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat
espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals
l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en
donarà publicitat en el ) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses
subcontractistes.
9. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Amb caràcter general les empreses subcontractistes no tenen acció directa
davant de l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per
l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractes. Ara bé, l’Administració podrà de manera excepcional i justificada
preveure que s’efectuïn pagaments directes als subcontractistes.
10. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP.
11. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
12. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
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Clàusula 33.- Revisió de preus
 No s’admet la revisió de preus.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 34.- Recepció i liquidació
Termini de recepció de les prestacions del contracte
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposa l’article
210 del la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si
s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera
que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la
recuperació del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne
referència expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.
Clàusula 35.- Termini de garantia del subministraments
El termini de garantia coincideix amb el de la durada del contracte, i aquest s’inicia
amb el lliurament o recepció formal de bens o realització dels serveis objecte del
contracte.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats o dels béns subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar
a l’empresa contractista la reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si
és suficient.
Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació
dels béns subministrats.
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o
defectes observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la
reparació o reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i
deixar-los a compte de l’empresa contractista, sense que aquesta tingui el dret al
pagament dels béns o, si s’escau, a què se li reclami el preu que l’Administració hagi
abonat.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article
111 de la LCSP.
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Clàusula 36.- Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, 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 71 LCSP.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució.

-

L’incompliment de les obligacions essencials descrites en el present plec.

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa l’article 211 i concordants de la LCSP i seguint el procediment establert a
l’article 109 del RGLCAP.
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VII. RECURSOS, I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
Clàusula 37.- Règim de recursos
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes
comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de sis mesos comptats des del següent al que s’hagi produït la desestimació
tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Clàusula 38.- Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.
Clàusula 39.- Jurisdicció Competent
D’acord amb l’article 27.1 de la LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
amb competència a l’àmbit territorial de Gavà és el competent per resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i
extinció dels contractes administratius.
L’empresa adjudicatària renuncia a qualsevol fur o privilegi i se sotmet a les lleis i
tribunals de la jurisdicció Contenciosa-administrativa i resta de tribunals competents
de l’àmbit territorial de l’AJUNTAMENT de Gavà per a resoldre qualsevol qüestió que
pugui suscitar-se en compliment del present contracte.
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