PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES

CLÀUSULA 1.- Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del contracte, la venda mitjançant concurs públic del següent bé:
D’acord amb les dades cadastrals, els terrenys es corresponen a la finca urbana situada
al c. Joan Robles, 13 (polígon industrial SAU 3), amb referència cadastral
3328917CG2132N0001SQ, amb una superfície de 801,41 m2 que no estan edificats.
Figura inscrita al Tom 2592, Llibre 50 del Palau d’Anglesola, Foli 109, Finca 3231.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Classificació del sòl:Urbà
Qualificació del sòl: Zona industrial entre mitgeres, clau 9.c.3
L’ordenació que es proposa en els terrenys es la d’indústria entre mitgeres alineada a
vial i separada d’aquest. Es permet com a ordenació alternativa l’aïllada sempre que
sigui la totalitat de la illa o bé es redacti un pla de millora urbana.
Els terrenys no estant inclosos dins de cap àmbit de gestió, per la qual cosa es tracta
d’una actuació en sòl urbà.
El contracte definit té la qualificació de privat, tal com estableix l’article 9 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.
CLÀUSULA 2.- Procediment de selecció i adjudicació
La forma d’adjudicació serà la subhasta, d’acord amb l’article 209.2. a) del TR de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, així
com l’article 42 del Reglament del patrimoni dels ens locals, en el qual tot interessat
podrà presentar una oferta.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, s’atendrà a un sol criteri d’adjudicació, que haurà de ser necessàriament el
del millor preu.

CLÀUSULA 3.- El perfil del contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització de d’altres mitjans de

publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil del Contractant al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen a la seu electrònica municipal.
CLÀUSULA 4.- Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació ascendeix a la quantia de 108.911,62€, quantitat descrita
de valor tipus venda, segons valoració realitzada pels SSTT municipals. A aquest preu
cal afegir-hi l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Les ofertes econòmiques es realitzaran a l’alça, sense que puguin ser inferiors al
pressupost base.
CLÀUSULA 5.- Acreditació de l’aptitud per contractar
Podran presentar ofertes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obra i no estiguin incurses en prohibicions per contractar.
La capacitat d’obrar s’acreditarà:
a) Quant a les persones físiques, mitjançant la presentació del document nacional
d’identitat.
b) Quant a les persones jurídiques, mitjançant la presentació del CIF i l’escriptura o
el document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els qual constin
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits,si
s’escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica de què es tracti.
CLÀUSULA 6.- Garantia
D’acord amb l’article 137.6 de la Llei de patrimoni de les administracions públiques,
per participar en el procediment, els licitadors hauran de constituir una garantia per
import de 5.445,58 € que correspon al 5% del valor de taxació del bé.
Podrà ser constituïda en metàl·lic, en valors, mitjançant aval o mitjançant contracte
d’assegurança de caució. Els valors, els avals i els contractes d’assegurança de caució es
dipositaran a la Tresoreria de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola. En el cas de fiança
en metàl·lic, aquesta s’ingressarà en el compte bancari que facilitarà la Tresoreria
municipal.
CLÀUSULA 7.- Presentació d’ofertes i documentació administrativa
7.1.- Condicions
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada pel
licitador del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció
o reserva alguna.
7.2.- Lloc i forma de presentació
La present licitació té caràcter electrònic. Es podrà accedir a l’eina Sobre Digital a
l’adreça del Perfil del Contractant de l’Ajuntament:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=anglesola&reqCode=viewDetail&idCap=3934723
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses o
persones físiques licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i,
a continuació, rebran un missatge al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que s’indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre
Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de
l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva
declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant
la seu electrònica.
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta atès que
l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, els
licitadors hauran de preparar total la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en els sobres corresponents. Els licitadors poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà als licitadors que
introdueixin la paraula clau per a cada sobre amb la documentació xifrada que formi
part de la licitació ( per al sobre A no es requereix paraula clau , atès que la
documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitzarà
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar els licitadors. Cal tenir en
compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes paraules claus
(poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només
els licitadors la/les tenen (l’eina Sobre Digital no guarda ni recorda contrasenyes
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per a l’accés
al seu contingut.
L’Ajuntament demanarà als licitadors, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web
de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan els licitadors introdueixin les paraules clau s’iniciarà`el procés de desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Els licitadors, en tot cas, han d’introduir la paraula clau abans de l’obertura del primer
sobre xifrat.
En el cas que algun licitador no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part dels licitadors de la /les paraula/es clau, que només ells custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà

efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per
no haver introduir el licitador la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir d’aquell
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina Sobre
Digital i sobre les especificacions tècniques necessàries per a la seva presentació
electrònica, a l’apartat “Licitació electrònica” de la plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=anglesola&reqCode=viewDetail&idCap=3934723
1.- D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h e la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada
la seva presentació a tots els efectes i, després, fent l’enviament de la documentació de
l’oferta pròpiament dita, en el termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot introduir cap
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de
documents en les ofertes trameses en dues fases.
2.- Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és d’obligació
dels licitadors passar els documents per un antivirus i, en cs d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’ells que l’Administració no pugui accedir
al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat pels licitadors estigui malmès, en blanc o sigui
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà,
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte
de la participació d’aquest licitador en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun des documents de l’oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà
acordar l’exclusió del licitador.
3.- Còpia de seguretat. Els licitadors podran presentar una còpia de seguretat del
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada als
licitadors en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents que
estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests
arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per

assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a traves de l’eina de Sobre Digital. Així
mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver
enviat documents amb virus a través de l’eina del Sobre Digital, atesa la impossibilitat
tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i,
per tant, de poder garantit la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de
presentació.
4.-Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per part del licitador del contingut del present plec, així com
l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen
el RELI o el ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un estat membre
de la Unió europea.
Cada licitador no pot presentar més d’una proposició.
5.- Idioma de les proposicions. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, els licitadors
estrangers han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o
castellà.
6.- Supòsit de fallida tècnica. En el cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina
de Sobre Digital, el darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de
contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes. Publicarà al Perfil del
Contractant l’esmena corresponent i, addicionalment, comunicarà el canvi de data a tots
els licitadors que haguessin activat l’oferta.
7.- Consultes. Els interessats podran efectuar qualsevol pregunta o consulta formal
sobre les característiques i l’abast de la documentació posada a la seva disposició en el
Perfil del Contractant, dins del termini de deu (10) dies naturals a comptar des de la
publicació dels plecs en el mateix Perfil del Contractant.
Per garantir el públic coneixement de totes les preguntes i les seves respostes, els
licitadors les formularan per internet a través de l’aplicació prevista en el Tauler
d’anuncis electrònics, secció “Dubtes i preguntes”, associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta contractació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament.
7.3.- Termini de presentació d’ofertes
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de 25 dies naturals, comptat a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci
de licitació en el Perfil del Contractant , exclusivament de forma electrònica.
L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanyi hauran d’estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comí de les administracions
públiques.
7.4.- Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos arxius electrònics
signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu electrònic i la
llegenda “Proposició per licitar en l’alienació de la parcel·la urbana ubicada al c. Joan
Robles, 13, del Palau d’Anglesola”.

La denominació dels sobres és la següent:
-Sobre “A”: Documentació administrativa
-Sobre “B”: Oferta econòmica
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la legislació vigent.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents així com una relació numerada
d’aquests:
DOCUMENTACIÓ ADMINSITRATIVA
SOBRE “A” Proposició per licitar en l’alienació de la parcel·la urbana ubicada al
c. Joan Robles, 13, del Palau d’Anglesola
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador, i si s’escau, la
representació
-Els que compareguin o signin ofertes en nom d’un altre, acreditaran la
representació per qualsevol forma admesa en Dret.
-Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar en el registre
Mercantil, quan sigui exigible legalment.
-Igualment la persona amb poder validat a l’efecte de representació, haurà
d’acompanyar còpia o testimoniatge notarial del seu document nacional d’identitat.
b) Delegació responsable de no estar incurs en la prohibició de contractar i que
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries, incloses les de l’Ajuntament, i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Es presentarà conforme al següent model:
“MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
___________________________________________, amb domicili a l’efecte de
notificacions
a___________________________________________,núm._______,
població_______________________ amb NIF núm.________________, en
representació
de
l’entitat_________________________,
amb
NIF
núm.______________________, a l’efecte de la seva participació en la
licitació_______________________________________

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER.- Que es disposa a participar en la contractació de l’alienació de la finca
urbana ubicada al c. Joan Robles, 13, del Palau d’Anglesola

SEGON.- Que compleix amb tots els requisits previs exigits pel Plec de clàusules
administratives particulars per ser adjudicatari, en concret:
-

Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides a l’article 71
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

-

Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions legals vigents.

-

Que se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, pera totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador (en el cas de licitadors estrangers)

-

Que l’adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és___________
___________________________

TERCER.- Que es compromet a acreditar la possessió o validesa dels documents a què
es fa referència a l’apartat 2n d’aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a
adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
I, per deixar-ne constància, signo la present declaració
___________________________, _______de_________________de 2021
Signatura del declarant”

Signat:___________________________
c) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional per import de
5.445,58 €, d’acord amb allò que estableix el present plec.

OFERTA ECONÒMICA
SOBRE “B” Proposició per licitar en l’alienació de la parcel·la urbana ubicada al
c. Joan Robles, 13, del Palau d’Anglesola
Es presentarà conforme al model següent:
“___________________________________, amb domicili a l’efecte de notificacions a
amb
domicili
a
l’efecte
de
notificacions
a__________________________________,núm._______,
població_______________________ amb NIF núm.________________, en
representació
de
l’entitat_________________________,
amb
NIF
núm.______________________, assabentat de l’expedient per a l’alienació de la
parcel·la urbana ubicada al c. Joan Robles, 13 del Palau d’Anglesola, mitjançant

subhasta anuncia en el Perfil del Contractant, faig constar que conec el plec que serveis
de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i oferint pel bé
la quantitat de ______________________________________________________ (en
lletres i números), més l’IVA corresponent que importa la quantitat de
______________________________(en lletres i números).

__________________________, _______de____________________de 2021

Signatura del licitador

Signat:______________________________
CLÀUSULA 8.- Mesa de contractació
Estarà formada per:
- President: Alcalde de la corporació
- Vocal: secretari-interventor de la corporació
-Secretària: auxiliar administrativa de la corporació,
L’obertura dels sobres, s’efectuarà per la mesa en acte públic, i en aquest es
consideraran citats tots els licitadors per oportú anunci al perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=v
iewDetail&idCap=3934723
CLÀUSULA 9.- Obertura d’ofertes
La Mesa de contractació, en reunió interna i transcorregudes 24 hores després de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes, tal i com garanteix el dispositiu electrònic
de l’eina de Sobre Digital, procedirà a l’obertura dels sobres A. En aquest acte, en
primer lloc, la Mesa procedirà a qualificar la declaració presentada pels licitadors i si hi
observa defectes subsanables, donarà al licitador un termini de tres dies perquè els
corregeixi.
En el dia, lloc i hora indicats en l’anunci publicat en el Perfil del contractant, tindrà lloc
l’acte públic d’obertura dels sobres B
A la vista de les ofertes econòmiques presentades, la Mesa de contractació proposarà
l’adjudicatari del contracte.
CLÀUSULA 10.- Requeriment de documentació
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè,
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En el cas de no presentar la documentació requerida de forma adequada en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir
l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat,
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s’hagués constituït.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
CLÀUSULA 11.- Adjudicació del contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan d contractació haurà d’adjudicar El
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec.
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de
ser publicada en el Perfil del contractant en el termini de 15 dies.
CLÀUSULA 12.- Formalització del contracte
La formalització del contracte de compravenda es realitzarà mitjançant l'atorgament de
la corresponent escriptura pública d’acord amb el que estableix l’article 113.1 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i l’art. 1280
del Codi Civil.
L’escriptura pública s’haurà d’inscriure al Registre de la Propietat Immobiliària.
L'adjudicatari queda obligat a comparèixer per a la referida formalització, el dia i hora
que indiqui l'Ajuntament del Palau d’Anglesola, fet que se li notificarà formalment.
L'atorgament de l'escriptura pública es portarà a terme dins el termini dos (2) mesos, a
comptar des del dia següent al de la recepció per part de l'adjudicatari de la notificació
de l'acord d'adjudicació del contracte. Si l’adjudicatari no compleix amb el que preveu o
per causes no imputables a l'Ajuntament no es pogués formalitzar l'escriptura pública de
compravenda el dia i hora en que es citi a l'adjudicatari amb aquest fi, l’òrgan de
contractació podrà acordar deixar sense efecte l’adjudicació, o bé assenyalar un nou dia
per a la seva formalització. Si l’Ajuntament opta per deixar sense efecte l’adjudicació,
podrà fer una nova adjudicació en favor de la següent oferta econòmica més avantatjosa.
Si l’adjudicatari no es presenta el dia i hora que se l’ha citat per a la formalització de
l’escriptura pública de compravenda, aquest perdrà la garantia provisional dipositada;
excepcionalment, en el cas que no es presenti com a conseqüència d’un supòsit de força
major, sempre que això s’acrediti suficientment a criteri d’aquest Ajuntament, es
retornarà la garantia provisional dipositada.
CLÀUSULA 13.- Pagament
L’adjudicatari haurà d’abonar el preu d’adjudicació en la seva totalitat i en el moment
de signatura de l’escriptura pública de compravenda, davant del notari que designi
l’Ajuntament.
CLÀUSULA 14.- Despeses exigibles l’adjudicatari

L’adjudicatari haurà de pagar tots els impostos que legalment gravin la transmissió, així
com les altres despeses que impliqui, en particular les derivades de l’elevació d’aquesta
a document públic notarial, així com la inscripció en el registre de la propietat.
CLÀUSULA 15.- Extinció del contracte
El contracte s’extingirà per compliment o resolució.
A aquests efectes, serà d’aplicació, a més del contingut en el present plec de clàusules
administratives particulars, en el Codi Civil i altres disposicions de dret privat que
siguin d’aplicació.
Es considerarà causa de resolució del contracte la falta de pagament del preu, en els
terminis i forma establert en el present plec.
L’aplicació de les causes de resolució, els seus efectes així com el procediment
corresponent i la indemnització per danys i perjudicis que procedeixi, s’ajustaran al que
es disposa en les disposicions de dret privat (Codi Civil) d’aplicació amb les excepcions
establertes en aquest plec.
Seran de compte de l’adjudicatari totes les despeses que es derivin tant de l’atorgament
d’escriptura com de les corresponents inscripcions registrals.
CLÀUSULA 16.- Confidencialitat i tractament de dades
L’ adjudicatari i el personal, en el cas de tractar-se d’una empresa, ( com a encarregat/s
del tractament de dades), en compliment dels principis d’integritat i confidencialitat
han de tractar les dades personals a les quals tinguin accés de manera que garanteixin
una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i
contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures
tècniques o organitzatives apropiades d’acord amb allò establert a la normativa de
protecció de dades.
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Ajuntament).
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter
personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden
informats que les dades de caràcter personal que, si escau, siguin recollits a través de la
presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la
contractació, seran tractats per quest Ajuntament amb la finalitat de garantir l’adequat
manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

CLÀUSULA 17.- Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i l’adjudicació es regirà per allò
establert en aquest plec, i pel no previst en ell, li serà d’aplicació el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, el
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre i
la normativa patrimonial administrativa, així com les seves disposicions de
desenvolupament i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;

supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i en defecte d’això,
les normes de dret privat.
Quant als seus efectes i extinció es regirà per les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent en el coneixement de
les qüestions que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació d’aquest
contracte.

El Palau d'Anglesola, a la data de signatura electrònica
L’ Alcalde

