CONTRACTACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL
SUBMINISTRAMENT DE PUNTS D’ACCÉS PER A L’ACTUALITZACIÓ I
AMPLIACIÓ DE LA XARXA SENSE FILS – Exp. UdG-2021-0009

M. Condicions especials d’execució
El contractista haurà d’acreditar el compliment de la següent condició especial
d’execució, amb vinculació amb l’objecte del contracte:
- Formació professional en el lloc de treball, que millori l’ocupació i l’adaptabilitat
de les persones adscrites a l’execució del contracte i les seves capacitats i
qualificació. S’acreditarà amb l’aportació del corresponent pla de formació de
l’empresa.
L’adjudicatari assumirà les següents obligacions:
- Quedar sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades, essent aquest una obligació contractual essencial (article
211.1.f) LCSP).
- Aplicar a la plantilla que executi el contracte, com a mínim, les condicions de
treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri
i desenvolupi la prestació contractual, sense perjudici de les millores que pugui
establir.
- Afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i
la integració social dels col·lectius més desfavorits, i haurà de disposar de mitjans
propis per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte.
- Executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual
cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser
íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que
en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista
de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, ja sigui
directament o a través d’empreses filials.
- En aquells contractes on la subcontractació sigui igual o superior al 30% del
preu del contracte i en aquells que tinguin un valor estimat superior a 5 milions
d’euros, l’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de
l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar,
quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o
empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades
amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició
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especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la
imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest
plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les
regles de conducta següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) 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.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) 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 i 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.
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