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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A
CONTRACTAR EL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES
PÚBLIQUES EN EL TRAM URBÀ DE CAN GUILANA DE SARRIÀ DE TER
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIF ICAT ABREUJAT

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

MEDI AMBIENT

X2021002116

Codi Segur de Verificació: 7d9a7f30-3c7f-4e49-9728-d8887bf4178f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_15873590
Data d'impressió: 18/02/2022 12:13:49
Pàgina 2 de 23

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://sarriadeter.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ì7d9a7f30-3c7f-4e49-9728-d8887bf4178fNÎ

DOCUMENT

1.- FADUA KHROUROUCH AZEHAF (SIG) (TAG), 18/02/2022 12:13

ÍNDEX
1.- Objecte del contracte
2.- Capacitat per contractar
3.- Procediment d’adjudicació
4.- Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte existència de crèdit i
preu del contracte
5.- Durada del contracte
6.- Termini, presentació i contingut de les propostes i criteris d’adjudicació
7.- Mesa de contractació
8.- Adjudicació i notificació del contracte
9.- Ofertes anormalment baixes
10.- Formalització del contracte
11.- Obligacions de l’adjudicatari
12.- Condicions especials d’execució del contracte
13.- Compliment del contracte
14.- Penalitats
15.- Subcontractació
16.- Successió en la persona del contractista
17.- Cessió del contracte
18.- Modificació del contracte
19.- Suspensió del contracte
20.- Resolució del contracte
21.- Forma de pagament
22.- Responsable del contracte
23.- Confidencialitat i tractament de dades
24.- Règim jurídic
ANNEX 1 Model de declaració responsable
ANNEX 2 Model de proposició econòmica i documentació quantificable de forma
automàtica

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

MEDI AMBIENT

X2021002116

Codi Segur de Verificació: 7d9a7f30-3c7f-4e49-9728-d8887bf4178f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_15873590
Data d'impressió: 18/02/2022 12:13:49
Pàgina 3 de 23

SIGNATURES

Ì7d9a7f30-3c7f-4e49-9728-d8887bf4178fNÎ

DOCUMENT

1.- FADUA KHROUROUCH AZEHAF (SIG) (TAG), 18/02/2022 12:13

1.- Objecte del contracte

Serà objecte del contracte la contractació el servei de conservació i manteniment
de lleres públiques en el tram urbà de Can Guilana de Sarrià de Ter que es detallen
en el plec de prescripcions tècniques.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb
l'article 13 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.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord
amb l'article 17 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.
Tindran caràcter contractual els plànols, el plec de prescripcions tècniques, la
memòria pel que fa a la desc ripció i el programa de treball del projecte, els quadres
de preus, i, si escau, el que presenti l’adjudicatari, una vegada aprovat per
l’Administració.

2.- Capacitat 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, i acreditin la seva solvència econòmica, fina ncera i
tècnica o professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en
el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es
tracti.
a’. Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del
Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost
d'activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent.
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b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió
Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobri l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà
per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on
estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat,
en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions
comunitàries d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial
o certificació administrativa, segons els casos.
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Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

3.- Procediment d’adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat abreujat
sumari (artic le 159.6 de la Llei 9/2017) i tramitació urgent (article 119 de la Llei
9/2017).
La tramitació prevista serà la següent atenent a les especificacions de la LCSP:







El termini de presentació de proposicions no podrà ser inferior a deu hàbils,
a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el
perfil del contractant.
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional.
L’oferta s’entregarà en un únic sobre o arxiu electrònic i s’av aluarà, en tot
cas, d’acord amb els criteris d’adjudicació quantificable mitjança nt la mera
aplicació de fórmula establerta en aquest plec.
La valoració de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant
dispositius informàtics. Es garantirà que l’apertura de les proposicions no es
realitzarà fins que finalitzi el termini per a la seva presentació, pel qual no es
celebrarà acte públic d’obertura de les mateixes.
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Les ofertes presentades i la documentació relativa a la valoració de les
mateixes seran accessibles de forma oberta per mitjans informàtics sense
restricció des del moment en que es notifiqui l’adjudicació del contracte.
No es requerirà la constitució de garantia definitiva.
La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la firma
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.

D’acord amb la disposició addicional quinzè de la LCSP, la present licitació tindrà
caràcter exclusivament electrònic, per la qual la presentació de les ofertes i la
pràctica de les notificacions es realitzaran per mitjans electrònics. Igualment,
s’utilitzaran aquests mitjans per les comunicacions i notificacions amb el
contractista derivades de l’execució posterior del contracte.
A aquests efectes, el licitador haurà de designar en la plataforma del Perfil del
Contractant una direcció de correu electrònic.
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Les notificacions del procediment d’adjudicació, així com aquelles que en derivin de
l’execució posterior del contracte, es realitzaran per compareixença electrònica a
través de la direcció del correu designat.
L'adjudic ació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat -preu de conformitat amb el
que s'estableix en la clàusula sisena.

4.- Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte, existència de
crèdit i preu del contracte

El pressuposat licitació del c ontracte és de 23.926,95 euros; IVA a part per import
5.024,66 euros. Aquest import s’imputarà a la partida pressupostària 1532/21209
del pressupost per l’any 2022.
El pressupost de licitació és l’import màxim que poden ofertar les empreses que
concorren a la lic itació del contracte i, per tant, quedaran automàticament excloses
les empreses que presentin oferta per import superior a l’assignat al pressupost de
base de licitació. Tampoc s’acceptaran baixes sobre el pressupost base de licitació.
En el preu del contracte es considerarà incloses totes les despeses que
l’adjudicatari ha de realitzar per al compliment de les prestacions contractades, així
com totes les despeses que s’originin per l’adjudicatari com a conseqüència del
compliment de les obligacions contemplades en el plec.

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

MEDI AMBIENT

X2021002116

Codi Segur de Verificació: 7d9a7f30-3c7f-4e49-9728-d8887bf4178f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_15873590
Data d'impressió: 18/02/2022 12:13:49
Pàgina 6 de 23

SIGNATURES

Ì7d9a7f30-3c7f-4e49-9728-d8887bf4178fNÎ

DOCUMENT

1.- FADUA KHROUROUCH AZEHAF (SIG) (TAG), 18/02/2022 12:13

5.- Durada del contracte

El termini total de l’execució del contracte de serveis no podrà ser superior al fixat
en l’article 29 de la LCSP.
Tret que en el contracte es pacti expressament altre, la data inicial d’execució del
contracte serà el dia següent a la formalització del contracte , que en tot cas serà
abans del 31 de març de 2022, i la seva durada serà de dos anys.
Quan el contractista, per causes imputables a si mateix, incorri en demora res pecte
al compliment del termini total o en el seu cas dels terminis parcials, l’Administració
podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de
penalitats, d’acord amb el que disposa l’article 193 de la LCSP.

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://sarriadeter.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista, i aquest hagués
sol·licitat una ampliació del termini inicial d’execució, s’estarà a l’establert en
l’article 195.2 de la LCSP.

6.- Termini,
d’adjudicació

presentació

i

contingut

de

les

propostes

i

criteris

6.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'accept ació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns alt res 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.

6.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament telemàticament, dins del termini de deu
dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en
el Perfil de contractant (article 159.6 LCSP).
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Les proposicions hauran presentar-se per mitjans electrònics i, concretament, a
través d’instància genèrica de la seu electrònica de la web municipal:
(www.sarriadeter.cat / seu electrònica / e-tram).
Transcorreguts deu dies hàbils següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.

6.3 Contingut de les proposicions
L’oferta s’entregarà en un arxiu electrònic.
Els documents a incloure en l’arxiu hauran de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la legislació en vigor.
S’inclouran els següents documents així com una relació numerada d’aquests:
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6.3.1.- Documentació administrativa:


Declaració de responsable del licitador indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració.
La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l’annex
1 del present plec.



Compromís de constitució d’unió temporal d’empresaris, en el seu
cas. Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal,
cadascuna de les quals la componen haurà d’acreditar la seva personalitat i
capacitat, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent declaració
responsable i nomenar un representant que durant la vigència del contracte
ha d’ostentar la plena representació de tots davant l’Administració.

6.3.2.- Documentació per la valoració de criteris de la qual la
quantificació depèn d’un judici de valor


Proposició econòmica d’acord amb el model corresponent en l’annex 2
que haurà d’anar degudament signada pel licitador. En el cas d’unió
d’empresaris l’oferta ha d’anar signada pels representants de les mateixes.



Documentació per la valoració de la resta de criteris quantificables
de forma automàtica especificats en el plec de prescripcions tècniques.

6.4. Criteris d’adjudicació:
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L’oferta s’entregarà en un arxiu electrònic i s’avaluarà, en tot cas, d’acord amb els
criteris d’adjudicació qualitatius i quantitatius mitjançant l’aplicació d’una fórmula
establerta en el plec de prescripcions tècniques (clàusula 4).
Puntuació apartat x Oferta més favorable
Oferta que es puntua
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà
a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor rela ció qualitatpreu.
L’adjudicació recau en l’oferta que aconsegueixi major puntuació d’acord amb la
següent ponderac ió.

A. Criteris quantitatius de ponderació (fins a 70 punts):
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- Import base del pressupost 70 punts.

B. Criteris objectius de ponderació (fins a 30 punts):
- Experiència demostrada amb la presentació de currículum, el barem serà d’un
punt per cada any d’experiència (fins a 15 punts).
- Foment de la integració social de persones amb discapacitat, persones
desafavorides o membres de grups vulnerables entre les persones assignades a
l’execució del contracte i, en general, la inserció sociolaboral de persones amb
discapacitat o en situació o risc d’exclusió social (fins a 15 punts).
No es puntuarà, en aquest apartat, a les empreses que no aportin cap tipus de
proposta.
La resolució d’adjudicació haurà de motivar la puntuació atorgada en relació als
criteris d’adjudicació establerts.

6.5. Obertura de les proposicions
La Mesa de Contractació es constituirà a l’endemà de la finalització del termini de
presentació de proposicions i no es celebrarà acte públic d’obertura de les mateixes
d’acord amb la tramitació establerta a l’article 159.6 de la LCSP.
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Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants
informes tècnics consideri precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als
criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.
6.6. 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 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:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&key
word=sarr%25C3%25AD%25C3%25A0&reqCode=view Detail&idCap=3927427
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7.- Mesa de Contractació

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les
ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en
l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sect or 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
i en el 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, desenvolupant les
funcions que en aquests s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona 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, estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'a questa, i
formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que
tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el
titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic -pressupostari,
així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres
electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els
membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de contractació no podran
suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Sec retari un
funcionari de la Corporació.
La seva composició estarà integrada per les següents persones:
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President: Isidre Llucià i Sabarich
Secretària: Fadua Khrourouch Azehaf
Vocal: Josep Aymerich Viella
Vocal: Jose Maria Rodriguez Ortega
Vocal: Anna Maria Parpal
Vocal: Meritxell Fontclara
8.- Adjudicació i notificación del contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el
contracte immediatament després de valorar les proposicions quan finalitzi el
termini de presentació d’aquestes i mitjançant resoluc ió motivada.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
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L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent
de ser publicada en el perfil de contractant.

9.- Ofertes anormalment baixes

Es considerarà que les ofertes són anormalment baixes en cas que: - Incorrin en
presumpció d'anormalitat aplicant els paràmetres indicats a continuació, i el
licitador no justifiqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos pro posats.
• En cas que hi concorrin dos licitadors, es considerarà anormalment baixa la que
sigui inferior a més d'un 20% a l'altra oferta.
• Si es disposa de tres ofertes, es consideraran anormalment baixes les que siguin
inferiors en més d'un 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
• En cas de rebre més de tres ofertes, es consideraran anormalment baixes
aquelles ofertes que siguin un 15% inferiors a la mitjana de t otes les ofertes
rebudes.
En el cas que, aplicant aquest criteri, alguna oferta es troba en tal situació, es
requerirà al licitador perquè, justifiqui i desglossament raonada i detalladament el
baix nivell del preu ofert mitjançant la presentació de aquella informació i
documents que resultin pertinents a aquests efectes.

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

MEDI AMBIENT

X2021002116

Codi Segur de Verificació: 7d9a7f30-3c7f-4e49-9728-d8887bf4178f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_15873590
Data d'impressió: 18/02/2022 12:13:49
Pàgina 11 de 23

SIGNATURES

Ì7d9a7f30-3c7f-4e49-9728-d8887bf4178fNÎ

DOCUMENT

1.- FADUA KHROUROUCH AZEHAF (SIG) (TAG), 18/02/2022 12:13

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi,
la Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament
l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. En la valoració de les ofertes no s'inclouran
les proposicions declarades desproporcionades o anormals fins que no s'hagués
seguit el procediment establert en l'article 149 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, si escau, resultés justificada la viabilitat de
l'oferta.

10.- Formalització i execució del contracte
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D’acord amb l’article 159.6.g de la LCSP estableix que la formalització del contracte
podrà efectuar-se mitjançant la signat ura d’acceptació pel contractista de la
resolució d’adjudicació.
La data inicial d’execució del contracte serà el dia següent a la formalització del
contracte.
El termini d’execució iniciarà a l’endemà de la formalització del contracte o des de
la data fixada en el document contractual.

11.- Obligacions de l’adjudicatari

El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
present plec de clàusules administratives particulars, aquelles altres condicions
d’execució que es determinin amb l’adjudicatari i s’estableixin en el corresponent
contracte, observant fidelment la metodologia tècnica que es concreti en el plec de
prescripc ions tècniques.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències de tercers,
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
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Serà obligació del contractista indemnitzar tots el danys i perjudicis que es causin,
per si per personal o mitjans dependents del mateix, a qualsevol dels tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixin l’execució de l contracte.

12.- Condicions especials d’execució del contracte

L’execució del contracte haurà d’ajustar-se a les
present PCAP i en el PPT, documents ambdós
contractuals, així com a les característiques de
compte per definir els criteris d’adjudicació i que
a favor del contractista.

condicions que s’estableixen en el
que gaudeixen de la condició de
la prestació que hagin tingut en
siguin determinants de la mateixa
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D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions
espec ials de contractació hauran de complir amb les prescripcions tècniques.

13.- Compliment del contracte

El contractista lliurarà la totalitat dels seus treballs dins del termini f ixat, sens
perjudici que es puguin establir terminis parcials, per a la seva execució successiva,
per referència a la realització de lliuraments o fites d'execució, que seran igualment
obligatòries per a aquest.

14.- Penalitats

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord
amb els termes i a la satisfacció de l'Administració, la totalitat del seu objecte.
En els supòsits de contractes de redacció de projectes d'obres, les penalitats per
incompliment en l'esmena d'errors seran les determinades a l'article 314 de la
LCSP.
Per a l'efectivitat de les penalitats i indemnitzacions per danys i perjudicis cal
atenir-se al que disposen els articles 194 i 196 de la LCSP.
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El procediment d'imposició de penalitats s'ha de resoldre i notificar en el termini
màxim de sis mesos.

15.- Subcontractació

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del
contracte en els termes i amb les condic ions que estableix l'article 215 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://sarriadeter.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Els licitadors hauran d'indicar a l'oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant -ne l'import i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes
als quals s'encomanarà la seva realització.
En tot cas, l'empresa adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de
l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l'execució d'aquest, a
l'òrgan de contractació la intenció de la subscripció del subcontracte, d’acord amb el
que estableix l'article 215.2.b) de la LCSP, per a això l'empresa adjudicatària haurà
de presentar davant l'òrgan de contractació el document en què es plasmi el
subcontracte, que haurà d'establir les obligacions de l'empresa subcontractista amb
relació a les clàusules previstes al contracte de que es tracti i les conseqüències del
seu incompliment.
El subcontractista no tindrà drets davant de l'Administració, ni generarà obligacions
de cap mena a aquesta davant del subcontractista, sent nuls de ple dret els acords
o pactes a què puguin arribar el contractista i el subcontractista que vulneri el que
estableix aquest apartat, fins i tot si aquests pactes o acords siguin comunicats a
l'Administració.
Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran
exigides igualment a tots els subcontractistes que hi participin.
L'adjudicatari està obligat a realitzar els abonaments que corresponguin als
subcontractistes i subministradors, en els terminis i condicions previstos a l'article
216 de la LCSP, aquesta obligació té caràcter de condició especial d'execució.
Els subcontractistes estan obligats al pagament dels salaris, les cotitzacions i les
retencions als seus empleats adscrits a l'execució del contracte.
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació estab lertes
al present plec ia l'article 215.2 de la LCSP, s'imposarà la penalitat regulada a
l'article 215.3 de la LCSP, amb subjecció al següent:
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• Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia
definitiva constituïda.
• Com a regla general, la quantia serà d'un 5% de l'import del subcontracte, llevat
que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o
molt greu, i en aquest c as podrà assolir fins a un 10% o fins al màxim legal del
50%, respectivament.
En qualsevol moment, l’òrgan de contractació podrà exigir de l’adjudicatari la
presentació de tot tipus de documents relacionats amb la subcontractació
celebrada.
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En aquells contractes l'execució dels quals requereixi el tractament pel contractista
de dades personals per compte del responsable del tractament, els licitadors, si
tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, estan
obligats a indicar en la seva oferta, el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes
als quals s'encomanarà la seva realització.

16.- 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 dimanant d'aquest, si es produeixen
les condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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, considerant se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.
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17.- Cessió del contracte

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència
que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar
degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en
una causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudic atari i el cessionari, en escriptura
pública.
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18.- Modificació del contracte

El preu ofert comprèn l'execució total i la perfecta realització dels treballs descrits al
plec de prescripcions tècniques. Aquest preu compensa tots els treballs que puguin
resultar de les c ondicions normals de prestació, en els terminis que requereixi el
procediment. S'inclouen en el preu tots els treballs i despeses que, encara que no
estiguin expressament assenyalats en els documents contractuals, i sense separarse de l'esperit general, siguin indispensables per completar el servei contractat.
L'adjudicatari accepta expressament que no tindrà cap incidència en l’execució, el
que hagi estat autoritzada una modificació de Contracte, reconeixent d'aquesta
manera no poder emparar-se de cap manera en una presumpta autorització verbal
o tàcita sobre això.
El contracte només podrà ser modificat d’acord amb l’article 203 de LCSP, per raons
d’interès públic, i d’acord amb el procediment regulat en l’article 191 LCSP. En
aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran
obligatòries per als contractistes.
Les modificacions no previstes als plecs o a l'anunci de licitació, només podran
efectuar-se quan es justifiqui suficientment la concurrència d'alguna de les
circumstàncies contemplades a l'article 205 LCSP i amb els límits que s’hi
determina.
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La modificació del contracte no podrà alterar la seva naturalesa global inicial.
S'entendrà que s'altera aquesta, si se substitueixen els serveis que es prestaran per
altres de diferents o es modifica el tipus de contracte.
Formalització de les modificacions. La modificació dels contractes es formalitzarà d’
acord amb el que disposa l'article 153 de la LCSP. Es publicarà d'acord amb el que
preveuen els articles 207 i 63 LCSP.

19.- Suspensió del contracte

La suspensió del contracte serà acordada per l'Administració en els termes
previstos a l'article 208 de la LCSP.
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Si la suspensió temporal només afecta una o diverses parts o classes de l'objecte
del contracte, s'utilitzarà la denominació “suspensió temporal parcial” al text de
l'acta de suspensió i a tota la documentació que hi faci ref erència; si afecta la
totalitat de l'objecte contractat, s'utilitzarà la denominació "suspensió temporal
total" als mateixos documents.
En cap c as s'utilitzarà la denominació "suspensió temporal" sense concretar o
qualificar-ne l'abast.
Sempre que l'Administració acordi una suspensió temporal, parc ial o total, o una
suspensió definitiva, s'haurà d'aixecar la corresponent acta de suspensió, que haurà
d'anar signada pel Responsable del contracte i el contractista i, en què es farà
constar l'acord de l'Administració que va originar la suspensió, definint-se
concretament la part o parts o la totalitat de l'estudi o servei afectada per aquella i
totes les circumstàncies que ajudin a un millor coneixement de la situació en què es
trobin els treballs contractats en el moment de la suspensió.
A l'acta s'acompanyarà com a annex i en relació amb la part o parts suspeses el
mesurament dels treballs realitzats.
El responsable del contracte ha de remetre un exemplar de l'acta de suspensió i el
seu annex a l'òrgan de l'Administració que va fer el contracte.
Només s'indemnitzaran els períodes de suspensió que estiguin documentats a la
corresponent acta. El contract ista podrà demanar que s'estengui aquesta acta. Si
l'Administració no respon a aquesta sol·licitud s'entendrà, llevat de prova en contra,
que s'ha iniciat la suspensió en la data assenyalada pel contractista a la sol·licitud.
El dret a reclamar prescriu en un any comptat des que el contractista rebi l’ordre de
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reprendre l’execució del contracte.

20.- Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 195, 211 i 313 de la
LCSP, amb els efectes previstos als articles 213 i 313 del mateix text legal.
En aquests casos, de resoldre's el contracte, el contractista queda obligat al deure
de confidencialitat i de secret respecte a les dades o antecedents que, no sent
públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals tingui
coneixement en ocasió del mateix, llevat que l'òrgan de contractació consid eri
aconsellable eximir-lo expressament de tal obligació.
L'aplicac ió de les causes de resolució s'efectuarà complint els requisits establerts als
articles 212 de la LCSP.
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El procediment de resolució contractual s'haurà de resoldre i notificar en el termini
màxim de 6 mesos. La falta de resolució expressa en el termini indicat comportarà
la caducitat i l’arxiu de les actuacions.
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractist a haurà de
indemnitzar l'Administració contractant els danys i perjudicis ocasionats de
conformitat amb el que preveu l'article 213 de la LCSP. La fixació i valoració dels
danys i perjudicis causats l'ha de verificar el responsable del contracte i ha de
resoldre l'Administració, amb l'audiència prèvia del contractista. Per a la
determinació dels danys i perjudicis a indemnitzar, entre altres factors, s'atendrà al
retard que impliqui per a la inversió projectada i les despeses més grans per a
l'Administració.

21.- Forma de pagament

D’acord amb l’article 198 de la Llei 7/2019 la presentació de factures es realitzarà
telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sarrià de Ter
(www.sarriadeter.cat – seu electrònica – e-Fact).
Una vegada presentada la factura, haurà de ser conformada pel Responsable del
Contracte amb el vist i plau del regidor delegat de l’àrea. El pagament s’efectuarà
dins el termini màxim establert en l’article 198 de la LCSP.
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22.- 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
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sect or Públic, i en concret les
següents:
— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el
contracte.
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— 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 c ontracte 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 ha gi suscitat
l'execució del contracte.

23.- Confidencialitat i tractament de dades

1. Confidencialitat
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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 Reglame nt
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).
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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.

24.- Règim jurídic del contracte

D’acord amb l'article 44.6 de la LCSP, contra els actes de l'òrgan de contractació no
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, es pot interposar
potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir del dia
següent al de notificació de la resolució, davant de l'òrgan administratiu
corresponent, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la
LPACAP.
L'interessat podrà, sense necessitat d'interposar recurs de reposició, impugnar
l'acte directament per mitjà del corresponent recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos, c onforme al que disposa la llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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ANNEX 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________,
en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
a
l'efecte
de
la
seva
participació
en
la
licitació
________________________________, davant ________________________

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
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PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de les
___________________________________ de ___________________.

obres de

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 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
per ser adjudicatari del contract e de serveis, en concret:

Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Que no està inc urs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba
al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.
Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a 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.
[Solament en cas d'empreses estrangeres].
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Que l'adreça de correu electrònic en
___________________________________.

què

efectuar

notificacions

és

QUART. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui
proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui
requerit per a això.
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ANNEX 2

MODEL DE PROPOSIC IÓ ECONÒMICA I DOCUMENTAC IÓ QUANTIF ICABLE
DE FORMA AUTOMÀTICA
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Proposició econòmica.

« _________________________, amb domicili a l’efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________,
en representació de l’Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentat de l’expedient per a la contractació del servei de ________________
per procediment obert simplificat abreujat anunciat en el Perfil de contractant, faig
constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto
íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent -me a dur a terme
l’objecte del contracte per l’import total de ____________ euros i ___________
euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit .

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,
Signat: _________________.».
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