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Terrassa, 12 de març de 2019
REUNITS

D'una part, el Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Conseller Delegat de Foment de
Terrassa, SA, amb CIF núm. A59093229, nomenat per acord de la Junta General del dia 12 de
febrer de 2013, i domicili a efectes de notificació a la ctra. de Martorell, núm. 95, 08224 Terrassa
(Barcelona), en virtut de l’escriptura de nomenament autoritzada pel notari de l’Il·ltre. Col·legi
Notarial de Catalunya, Sr. Alfredo Arbona Casp, amb data 1 de març del 2013, i núm. de protocol
432.13.
D’una altra, la Sra. Ana Llonch Dalmau, Apoderada de l'empresa Catalana de Clima i C. Llonch,
S.L., amb CIF núm. B59549071, i domicili a efectes de notificació a la Carretera de Mollet a
Sabadell, km 4,3 Nau 7, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona,
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca la capacitat suficient per a l’atorgament
d’aquest document i
MANIFESTEN

I.- Que la societat municipal Foment de Terrassa SA ha licitat el contracte d’obres definides en el
«Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de l’edifici oficines de Foment de Terrassa
SA».
II.- Que CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L. ha estat l’empresa adjudicatària del contracte,
segons consta a la resolució d’adjudicació publicada al Perfil del Contractant de Foment de
Terrassa SA el dia 1 de març de 2019.
III.- Que CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L. disposa de la capacitat per contractar amb el
sector públic en general i en particular per a la signatura d’aquest contracte d’obres, així com de
les condicions de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional exigibles de conformitat
amb els requisits que s’estableixen en el plec de clàusules administratives particulars que el
regulen.
IV.- Que aquest contracte té naturalesa privada i, per tant, queda subjecte al dret privat, regint-se
per la documentació tècnica de la licitació, per les disposicions d’aquest contracte i pel que
disposa el plec de clàusules administratives particulars que el regulen.
En conseqüència, ambdues parts celebren aquest contracte d’execució d’obra, el qual es regirà
per les següents
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CLÀUSULES
PRIMERA.- Parts contractants i objecte del contracte.
Foment de Terrassa SA formalitza a favor de l’empresa CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH,
S.L. el contracte de les obres definides al «Projecte de reforma de la instal·lació de climatització
de l’edifici oficines de Foment de Terrassa SA».
SEGONA.- Import del contracte.
El preu del contracte s’ha fixat en la quantitat de cent vint-i-tres mil tres-cents vint-i-set euros amb
vuitanta-cinc cèntims (123.327,85 €) (IVA exclòs), obligant-se a la seva execució d’acord amb les
especificacions i en els termes establerts en el present contracte i en l’oferta presentada per
l’adjudicatari.
La mercantil CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L. s’obliga a l’execució de les obres
d’acord amb les especificacions i en els termes establerts en el present contracte, en l’oferta
presentada, així com en tota la documentació de caràcter contractual. Als anteriors efectes, tenen
caràcter contractual, el plec de clàusules administratives particulars i el projecte objecte d’aquesta
contractació que va ser aprovat per l’Ajuntament de Terrassa en data 3 d’agost de 2018.
TERCERA.- Condicions especials d’execució.
L’empresa CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L. es compromet a incorporar a l’obra
adjudicada, almenys, una (1) persona provinent de l’atur. En el supòsit que l’empresa
adjudicatària subcontracti l’execució de determinades parts del contracte, l’obligació que es deriva
del competent d’aquesta clàusula serà assumida d’igual manera i íntegrament.
L’empresa CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L. s’obliga d’acord amb el plec de clàusules
administratives i de conformitat amb l’art. 202 de la LCSP que, si és el cas, el nou personal que el
contractista necessités per a l’execució d’aquest contracte, es trobi en situació d’atur; és a dir, que
siguin treballadors desocupats inscrits en els Serveis Públics d’Ocupació corresponents com a
demandants d’ocupació, no ocupats.
CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L. haurà de comunicar les noves contractacions de
personal que efectuï per a l’execució d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de treball en
el termini de deu dies a partir de la data en que aquest s’hagi produït. Així mateix, abans de l’inici
de les obres, presentarà la relació de número total de persones que integren la plantilla adscrita a
l’objecte del contracte adjudicat i la corresponent documentació acreditativa (TC1-TC2).
QUARTA.-. Modificació del contracte.
De conformitat amb el plec de clàusules administratives CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH,
S.L. es compromet a realitzar, en cas de ser necessària la seva execució, les possibles
modificacions previstes, per un import de setze mil quatre-cents cinquanta dos euros amb
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noranta-cinc cèntims (16.452,95 €) (IVA exclòs) i de dinou mil nou-cents vuit euros amb sis
cèntims (19.908,06 €) (IVA inclòs).
Pel que fa a les modificacions no previstes, igualment, el contracte es podrà modificar per
qualsevol dels supòsits establerts en els articles 205 i 206 de la LCSP, sempre que no s’alterin les
condicions essencials de licitació i d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre que l’import de la
modificació no superi el 15% del preu de l’adjudicació del contracte.
El procediment que caldrà seguir, de conformitat amb l’article 242.4 de la LCSP, quan el director
facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els requisits
que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització per
iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents:
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses complementaris
necessàries.
Quan la tramitació de la modificació exigeixi suspensió temporal de les obres, de conformitat amb
el que preveu l’article 242.5 de la LCSP, s’hauran realitzar les actuacions següents:
a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on figuri l’import aproximat
de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la justificació que la modificació.
b) Audiència del contractista.
c) Conformitat de l’òrgan de contractació.
d) Certificat d’existència de crèdit.
e) Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta tècnica motivada
s’introdueixin preus nous. L’informe ha de motivar l’adequació dels nous preus als preus generals
del mercat.
CINQUENA.- Drets i obligacions específiques.
L’execució del contracte es regirà pel que disposen els articles 192 i següents de la LCSP i els
articles 237 i següents, de la mateixa llei.
En conseqüència, l’empresa CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L. s’obliga a complir totes
les obligacions establertes a la clàusula tretzena del PCAP, així com a aportar tota la
documentació que s’hi exigeix, abans de l’inici de les obres i durant l’execució del contracte.
Així, l’empresa queda obligada a especificar nominalment les persones concretes que executaran
l’obra i a acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, a concertar les pòlisses
d’assegurances en les modalitats «tot risc construcció» i «responsabilitat civil» i a aportar el Pla
de Neteja i el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en els termes establerts al PCAP.
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Tota la resta de drets i obligacions previstos a la clàusula tretzena, així com les previstes a la
clàusula catorzena, també seran exigibles i d’obligat compliment.
SISENA.- Termini d’execució.
El termini de durada de l’execució del contracte serà de tres (3) mesos, comptats a partir de la
signatura de l’Acta de comprovació del replanteig.
SETENA.- Pagament.
La direcció facultativa expedirà les certificacions d’obres, una vegada hagin estat revisades i
comprovades les obres executades amb el contractista, i lliuraran una còpia de la certificació al
contractista.
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, conformada pel
contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les relacions
valorades, no perjudicaran Foment de Terrassa. En el supòsit de detectar-se després de
l’expedició de la certificació d’obra corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació
d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en l’expedició d’una
nova certificació.
Tanmateix dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la data consignada a la certificació, el
contractista vindrà obligat a expedir i presentar al Registre d’entrada de l'Ajuntament la
corresponent factura, consignant l’IVA repercutit.
La mercantil CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L. s’obliga de conformitat amb la Llei
25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de la modificació de l’Ordenança Municipal per al
govern i administració electrònica a presentar les factures en format electrònic. Les factures han
de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides
(òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable). En aquest procediment, els codis DIR3 que
s’indicaran a les factures són:

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

Oficina comptable

LA0004556

LA0004556

LA0004556

No obstant, per a què procedeixi al pagament d’interessos, serà necessari, a més, que el
contractista hagi presentat dins de termini la factura a que s’ha fet esment anteriorment. Si el
contractista incompleix la seva obligació i no la presenta, s’interromprà el termini de demora
establert per al dret a percebre interessos, mentre no la presenti.
VUITENA.- Control de Qualitat.
El cost de les despeses del control de qualitat aniran a càrrec del l’empresa adjudicatària fins a un
màxim del 1,5 % del pressupost de la licitació del contracte de les obres recollides al «Projecte de
reforma de la instal·lació de climatització de l’edifici oficines de Foment de Terrassa SA».
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NOVENA.- Penalitats.
En cas d’incompliment de les condicions d’execució d’aquest contracte, l’empresa CATALANA
DE CLIMA I C. LLONCH, S.L., és coneixedora que li serien d’aplicació les penalitats establertes
al plec de clàusules administratives particulars (clàusula trenta-quatrena):
1. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de Foment de
Terrassa.
2. El contractista haurà d’indemnitzar a Foment de Terrassa dels perjudicis derivats de culpa o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests supòsits la
indemnització es determinarà per Foment de Terrassa en raó dels perjudicis realitzats, prèvia
audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi.
3. Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment de les
obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes s’entendrà per
incompliments:
a. Lleus:
3.1. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions
d’aplicació.
3.2. La resistència als requeriments de la seva inobservança.
En aquests casos es sancionaran amb advertència i amonestació, quan sigui la primera vegada, i
multes de fins a 3.000,00 € les consecutives.
b. Greus:
3.3. La utilització dels Sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als previstos
en la memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes del contractista, en el seu cas.
En aquests casos es sancionaran amb multes des de 3.001,00 € fins a 6.000,00 €, podent donar
lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.
c. Molt greus:
3.4. Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de l’expedició
de certificacions.
3.5. L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en la memòria valorada
de les obres.
3.6. La paralització de les obres.
3.7. Incompliment en supòsits de subcontractació.
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En aquests casos es sancionaran amb multes des de 6.001,00 € fins al màxim legal establert als
articles 192, 193 i 194 de la LCSP, podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos
previstos per la legislació aplicable.
4. Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present
plec a Foment de Terrassa , aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les causes
següents:
4.1. Defecte de qualitat de l'obra executada.
4.2. Deficiència i/o endarreriments en la informació.
4.3. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari.
4.4. Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.
4.5. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
4.6. Incompliment de les condicions especials d’execució
4.1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada
En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament de Terrassa i de Foment de Terrassa,
donaran lloc a rebaixes percentuals del cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment
mal executada.
Ara bé de conformitat amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser
superior al 10% del pressupost del contracte.
4.2. Penalitat per deficiències i/o endarreriments en la informació
Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la realització de
treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de
l'adjudicatari. De no realitzar-se els treballs suplementaris, Foment de Terrassa podrà aplicar una
penalitat fins a una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
4.3. Penalitat per incompliment de terminis
4.3.1. Penalitat per manca de compliment del termini total
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, Foment de Terrassa podrà optar indistintament per resoldre el
contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros
del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
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En cas de força major o causes imputables a Foment de Terrassa es confeccionarà un nou Pla
d'Obres que haurà d'aprovar Foment de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa.
4.3.2. Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres
Es prendran com a referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent
s'hagués hagut de certificar en cada mes natural.
Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de l'import acumulat a origen que s'hagués
hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada
mes de retard. La fracció de mes es considerarà mes complert a aquests efectes. Aquesta
penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.
Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, incrementant
l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del termini contractual la quantitat retinguda per aquest
concepte es mantindrà fins la valoració de la penalitat per incompliment del termini total.
4.4. Penalitats per incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.
En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra, de
manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a Foment de Terrassa una
penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la
proposta de penalitat, Foment de Terrassa ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni de
forma immediata l'incompliment. De no produir-se l'oportuna reparació, Foment de Terrassa,
podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del
contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al
Delegat o Cap d'Obra.
4.5. Penalitats per l'incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut
Cas que l'adjudicatari, el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el
Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a Foment de Terrassa una penalitat econòmica
cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat,
Foment de Terrassa ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni l'incompliment de forma
immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, Foment de Terrassa podrà aplicar la penalitat
fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva
en la certificació mensual del mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al
Delegat o Cap d'Obra.
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En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per acordar
la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra.
4.6. Incompliment de les condicions especials d’execució
L’incompliment de qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest plec comportarà
la imposició al contractista de les següents penalitats:
Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del pressupost del contracte, llevat que, de
manera motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o molt greu. En
aquest cas podran arribar al 5% o fins al màxim legal del 10% respectivament. La reiteració en
l’incompliment podrà ser tinguda en compte per valorar-ne la gravetat.
L’òrgan de contractació podrà verificar en qualsevol moment durant l’execució del contracte i en
qualsevol cas, es comprovarà en el moment de la recepció de les obres, el compliment per part
de l’adjudicatari de les condicions especials d’execució.
L’incompliment de la clàusula 14a d’aquest plec, pel que fa a la contractació de persones a l’atur,
serà considerada com una infracció molt greu, sempre que l’incompliment suposi la contractació
de menys de la meitat de les persones de nova incorporació a la plantilla que s’hagi compromès
l’adjudicatari.
Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable
del contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer efectives
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin
deduir de les certificacions esmentades.
En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es donarà
audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de contractació.
El total de les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran com a
màxim fins al 50% del preu del contracte, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.
DESENA.- Subcontractació.
En matèria de subcontractació d’obres serà d’aplicació el règim general de l’art. 215 i següents de
la LCSP. Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, serà necessari que el
contractista acrediti que l’empresa subcontractada compleix amb els requisits exigibles inclosos
segons aquest precepte.
Als anteriors efectes haurà de comunicar a l’òrgan de contractació, el següent: 1) identificació del
subcontractista, 2) determinació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista, 3) import
de les prestacions subcontractades, 4) declaració subscrita pel subcontractista formulada davant
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el Registre d’Empreses Acreditades del compliment dels requisits establerts per la
subcontractació en la Llei reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció (Llei
32/2006 de 18 d’octubre) i 4) acreditació de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades
(REA).
Serà responsabilitat de l’adjudicatari vigilar l’estricte compliment de la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, especialment de
l’existència del LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ en l’obra degudament complimentat i la no
superació dels nivells de subcontractació autoritzats, així com del compliment de les obligacions
laborals i amb la Seguretat Social exigibles a tots els subcontractistes. A aquests efectes i mentre
no es determini, en execució d’aquesta Llei, les condicions i la forma definitiva d’habilitació de
l’esmentat llibre, haurà de complimentar-se la fitxa que s’incorpora com annex a aquesta Llei en
cada subcontractació.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions
que estableix l’article 216 de la LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 Foment de
Terrassa podrà verificar el compliment d’aquesta obligació i haurà de fer-ho obligatòriament en els
contractes en els que l’import de la subcontractació representi un import superior al 30% del preu.
Per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de
pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera
falta molt greu amb imposició de les penalitats que corresponguin.
L’incompliment de la normativa citada per part d’algun dels que intervenen en el procés
d’execució de l’obra objecte d’aquest contracte serà considerat incompliment contractual greu,
amb la penalitat prevista a la clàusula trenta-quatrena del plec de clàusules i detallada en la
clàusula novena d’aquest contracte
ONZENA. - Marc normatiu.
Aquest contracte es regirà per les següents normes:
 Directiva 2014/24/UE de contractació pública, en tots aquells aspectes en què sigui d’aplicació
directa.
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d’ara endavant LCSP), per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
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També resulta d’aplicació la normativa específica de les corporacions locals: Reglament d’obres,
activitats i serveis de les corporacions locals.
Tindran caràcter contractual els documents següents: el plec de clàusules administratives, el plec
de prescripcions tècniques, la memòria, plànols, pressupost, el programa de treball acceptat, el
quadre de preus i altres documents que constitueixin el projecte, i aquest contracte.
En cas de contradicció entre el plec, aquest contracte i la normativa vigent, s’aplicarà
preferentment aquesta darrera, la qual també suplirà les omissions, mancances o deficiències
dels primers.
DOTZENA. - Resolució del contracte.
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a
213 de la LCSP i amb caràcter específic, en relació amb el contracte d’obres, pel que estableixen
els articles 245 i 246 de la llei, així com a l’article 172 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Són causes de resolució d’aquest contracte les previstes als articles 211 i 245 de la Llei 9/2017 de
contractes del sector públic. Als efectes del que preveu l’article 211.f) de l’esmentada llei, tenen
caràcter d’obligacions essencials el compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans
tècnics i personals.
Seran causes específiques de resolució del contracte:
 Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’annex 1
(relatiu a l’acompliment de les condicions per poder contractar amb l’Administració) d’aquest plec,
quant a la presentació de la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de pagament de les
seves obligacions tributàries, amb la TGSS i amb Foment de Terrassa, quan es constati amb
posterioritat a la presentació de la documentació acreditativa del pagament d’aquestes
obligacions la posterior falta de pagament del càrrec concernit, per haver-se efectuat la devolució
del rebut emès, de conformitat amb allò previst a l’article 34.1 de la Llei 16/2009, de 13 de
novembre, de Serveis de Pagament, que va suposar la transposició a l’ordenament jurídic
espanyol de la Directiva Europea 2007/64/EC de Serveis de Pagament.
 La modificació substancial de l’objecte del contracte en congruència amb el règim previst en
l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 205.2.c) de la Llei de
contractes del sector públic.
A més, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en la comprovació del replanteig.
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals.
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c) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les condicions
especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202, quan aquest
incompliment s’hagi definit com a infracció greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en
l’empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de
danys i perjudicis.
TRETZENA.- Prevenció de riscos laborals.
L’adjudicatari està obligat al compliment d’allò que disposa la legislació laboral en tots els seus
aspectes inclosos els de Previsió, Seguretat i Higiene en el Treball i Seguretat Social, així com la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial decret 1627/1997, de
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.
CATORZENA.- Jurisdicció.
El contracte té la consideració de contracte privat i d’acord amb el que preveu l’article 27.2 LCSP,
l’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació
als efectes i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació.
Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la
ciutat de Terrassa, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte.

Per Foment de Terrassa, SA,
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