PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA
GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la concessió de serveis de la gestió de la piscina
municipal de Maià de Montcal, que inclou també la gestió del bar de la piscina, durant
la temporada d’estiu de l’any 2021 i 2022, amb la possibilitat de prorrogar dita concessió
els anys 2023 i 2024.
Aquest servei consisteix en el següent:
-Socorrisme
-Garantia de servei en cas de baixa dels socorristes
-Dinamització d’entrades
-Control diari de l’aigua
-Control d’accés a la piscina municipal
-Explotació del bar de la piscina municipal.
-Neteja i manteniment de les instal·lacions de la piscina i del bar.
Necessitat a satisfer:
Amb aquest contacte es satisfà la necessitat municipal de disposar de personal
amb titulació de primers auxilis durant l’horari d’obertura de la instal·lació, així com la
dinamització i coordinació de la mateixa, garantint el perfecte funcionament del servei
de piscina pública municipal durant la temporada d’estiu, ates que l’Ajuntament no pot
prestar aquest servei amb mitjans propis.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de concessió de
serveis, d'acord amb l'article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen 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 (en
endavant, LCSP).

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
No correspon la divisió en lots del contracte, ja que es tracta d’una unitat de
servei en si mateix.
1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb el codi següent:

Codi CPV

Descripció

92000000-1

Serveis d’esbarjo, culturals i esportius

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el
qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de 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 d'altres mitjans
de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
www.maia.cat.
CLÀUSULA QUARTA. Valor estimat del contracte
-

Valor estimat del contracte : 40.000,00 €, IVA no inclòs.

-

El valor estimat s’ha calculat prenent com a referència el preu del contracte en
exercicis anteriors, no havent modificat l’objecte del mateix i tenint en compte
l’increment dels diferents factors que intervenen, especialment les despeses
retributives del personal destinat al servei per part de l’empresa adjudicatària.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte i Emplaçament
El termini d'execució i lloc d'execució serà:
-

De 12 de juny a 15 de setembre de 2021.

-

La resta dels anys seran objecte de negociació entre l’empresa adjudicatària
i l’Ajuntament.

Lloc d’execució : Piscina Municipal de MAIÀ DE MONTCAL.
CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de
contractar. Atès que el present contracte s’ajusta a les condicions de l’art. 159. 6) de la
llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, queden eximits de
l’acreditació de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de
contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic, o bé amb la presentació d’una declaració
responsable degudament signada pel responsable de l’oferta.
CLÀUSULA

SETENA.

Presentació

de

Proposicions

i

Documentació

Administrativa
7.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació
que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure
cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió

de totes les propostes per ell subscrites.
7.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de
preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
La utilització d'aquests serveis suposa:


La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.



La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.



L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran,
dins del termini de DEU dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci
de licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de
l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya posa a disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els
licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya.
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 Comú de les
Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.

7.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es
refereix l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la,
almenys, sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre
que aquesta petició es presenti amb una antelació suficient atesa les característiques
del contracte i la licitació (art. 159, 6, a) de la LCSP respecte d'aquella data. Aquesta
sol·licitud s'efectuarà al número de fax o a l'adreça de correu electrònic previst en
l'anunci de licitació.
7.4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu
electrònic, signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu
electrònic i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació de la concessió del servei
de gestió de la piscina municipal de Maià de Montcal». La denominació de l’arxiu és la
següent:
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
SOBRE “A”
Portarà la menció “Sobre A: Documentació administrativa”. Hi constarà la
documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’empresari, els documents
que acreditin la representació i la declaració responsable de no haver estar en
situació de prohibició de contractar, tal i com disposa la LCSP, i d’estar al corrent
del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
SOBRE “B”
Portarà la menció “Sobre B: Documentació tècnica”.
Aquesta documentació haurà de constar els elements dels criteris d’adjudicació de la
clàusula vuitena, per tant:
-

Projecte de servei

-

Mitjans humans, tècnics i materials que es destinaran al servei

-

Proposta de preus dels abonaments i entrada a les instal·lacions

-

Relació de preus de les consumicions del bar

També caldrà aportar la documentació relativa a la clàusula novena per al desempat. La
no presentació d’aquesta documentació de desempat no serà motiu d’exclusió del
procediment, però si es produís el cas d’empat, es requerirà a les empreses que es
trobin en la situació d’empat. No aportar la documentació requerida llavors, sí suposarà
l’exclusió del procediment.
La documentació anirà signada per part del candidat o del representant legal.

CLÀUSULA VUITENA. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta més avantatjosa
s’atendrà a diversos aspectes de negociació.
Es valorarà les propostes d’acord amb el barem següent:
a) Projecte de servei: fins a 4 punts.
El candidat presentarà una memòria que haurà d’incloure metodologia de treball,
horaris, torns de personal, formació, sistema de coordinació amb l’ajuntament.
Es valorarà la claredat de la redacció de la memòria i la coherència en la proposta.
b) Mitjans humans, tècnics i materials que es destinaran al servei: fins a 4
punts.
Es tindran en compte els mitjans suplementaris als necessaris per oferir el servei.
Determinar un responsable del servei i el nombre de socorristes i personal que
s’adscriurà al servei: fins a 3 punts.
Disposar de material per a la prestació del servei: fins a 1 punt.
c) Proposta de preus: fins a 4 punts.
Especificar els preus de les entrades i abonament a pagar per part dels usuaris: fins a 1
punt.

Especificar els preus unitaris del servei de bar, en consums bàsics: fins a 3 punts.
Els consums bàsics són: cafè, tallat, cafè amb llet, te, aigua, refresc, cervesa, gelats,
snacks, entrepans petits i grans.
CLÀUSULA NOVENA. Preferències d'adjudicació en cas d'empats

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts
per al lot o lots o oferta integradora de què es tracti, es produeixi un empat en la
puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris per resoldre
aquesta igualtat:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en
la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major nombre
de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present
apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb
caràcter previ.

CLÀUSULA DESENA. Mesa de contractació

Es constituirà Mesa de contractació, tal i com disposa la LCSP. La Mesa de
contractació estarà conformada per un President, un/a Vocal i un/a secretari/ària. Tots
els membres de la Mesa seran personal funcionari o laboral de l’Ajuntament de Maià de
Montcal.

CLÀUSULA ONZENA. Obertura de proposicions i adjudicació del contracte

La Mesa Contractació es constituirà un cop s’hagi finalitzat el termini de
presentació d’ofertes, el dia primer dia hàbil després de la finalització del termini.

La Mesa procedirà a l'obertura dels dels sobres electrònics “A”.
Posteriorment, en un termini màxim de 10 dies després de l’obertura dels sobres
“A”, la Mesa procedirà a l’obertura dels sobres “B”.
Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no
compleixin els requeriments, l’òrgan procedirà a l'avaluació i classificació de les ofertes.
A la vista del resultat, la Mesa de contractació proposarà un llistat amb els
licitadors, ordenant-los en funció de la puntuació obtinguda i ho trametrà a l’òrgan de
contractació, l’alcalde, que valorarà la tria i donarà les indicacions pertinents per a
l’adjudicació del contracte.
L'adjudicació del contracte per part de l’òrgan de contractació haurà de ser
motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de
contractant en el termini de 15 dies.
Simultàniament a la proposta d'adjudicació, la Mesa de contractació procedirà,
en aquest acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la
proposició té poder bastant per formular l'oferta i no està incursa en cap prohibició per
contractar.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les
proposicions suposa l'autorització a l'òrgan de contractació per consultar les dades
recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.
CLÀUSULA DOTZENA. Requeriment de Documentació
En aquest acte, l’òrgan de contractació requerirà, mitjançant comunicació
electrònica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set
dies hàbils des de la data de l'enviament de la comunicació, perquè aporti el compromís
al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa

efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució
del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.
L’incompliment d’aquesta obligació comportarà l’adjudicació per part de l’òrgan
de contractació al següent candidat en ordre de puntuació.
CLÀUSULA TRETZENA. Garantia Definitiva
D’acord amb el que disposa l’art. 159.6.f) de la LCSP, no es requereix la
constitució de garantia definitiva.
CLÀUSULA CATORZENA. Perfeccionament del contracte
El contracte es perfeccionarà amb la signatura d’acceptació del contractista de
la resolució d’adjudicació, d’acord amb l’article 159.6.g) de la LCSP.
CLÀUSULA QUINZENA. Formalització del Contracte
15.1. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria
laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes
que es promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució
del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si
bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma,
així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
15.2. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del
contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les
següents:
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que preveu aquest
plec de clàusules administratives i que constitueixen l’objecte del contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb la subcontractació.
c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del
contracte.
d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.
e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
f. L’equipació i uniformitat del personal que presti el servei adjudicat.
g. La disposició de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil per l’exercici
de l’activitat.
h. La disposició d’un telèfon obert per incidències, queixes i suggeriments.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials,
l’ajuntament pot requerir en qualsevol moment la documentació justificativa de les
mateixes.

CLÀUSULA SETZENA. Subcontractació
No s’autoritza la subcontractació del present contracte de serveis, per la pròpia
naturalesa del mateix.
CLÀUSULA DISSETENA. Successió en la Persona del Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions
exigides en l'article 98 de la LCSP.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol
canvi que afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis
legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui
el compliment de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi
el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerantse a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

CLÀUSULA DIVUITENA. Penalitats per Incompliment
18.1 Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i
dels terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar

indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries
en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros de contracte, iva exclòs, tal com
preveu l'article 193.3 LCSP.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà
optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
18.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de
qualsevol de les condicions especials d'execució d'aquest plec de clàusules particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es
consideri que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del
contracte no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se
substituirà per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les
penalitats coercitives, per cada infracció i/o dia d'incompliment de terminis en funció de
gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.
L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en matèria
de subcontractació, comportarà resolució del contracte.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves
obligacions contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una
multa coercitiva.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació
del contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta,
la indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi

existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
18.3 Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe
del responsable municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui
delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si
s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera
greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de
l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol
moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives
i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament
tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de
pagament, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerarse ingrés de dret públic.
CLÀUSULA DINOVENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest
Plec i en els fixats en els articles 211 i 313 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de
contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que
l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f)

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com
a obligacions essencials per l'òrgan de contractació

CLÀUSULA VINTENA. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal
responsable de l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article
62 de la LCSP, i en concret les següents:
— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que
el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el
contracte.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així
com el compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva
resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article
97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives
quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació
pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de
l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat
l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici
de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi
suscitat l'execució del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Confidencialitat i tractament de dades
21.1 Confidencialitat

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les
dades personals als 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 de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica de Protecció
de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (Reglament general 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).
21.2 Tractament de Dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden
informats de què les dades de caràcter personals 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 aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat
manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en ell, serà
d'aplicació la LCSP supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu
i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre
les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb
el que es disposa en l'article 27.1 LCSP.

