EXP. 2022/008 (21/2022/48)

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ
PER A L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ENTITATS ADSCRITES ADJUDICAT PER
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA

REUNITS
D'una banda, l'il·lustríssima senyora Alba Barnusell Ortuño amb DNI 53123112N en la seva
condició d’alcaldessa de l’Ajuntament de Granollers, en representació d’aquesta entitat, que
té el domicili social en aquesta localitat, plaça de la Porxada, núm. 6, i que és titular del CIF
núm. P0809500B, assistit pel secretari general de la corporació, el senyor Manuel Monfort
Pastor, que dona fe de l’acte.
I d'altra banda el senyor Pere Arch Mas amb DNI 39148575E que actua en nom i representació
de l'empresa EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU amb CIF
B64734528 , amb domicili social a carrer Victor Hugo, núm. 2-4 bxos (08174 Sant Cugat del
Vallès - Barcelona)
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficient per a l’atorgament
d’aquest contracte i,
MANIFESTEN
I. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 15
de març de 2022, es va aprovar l’expedient licitatori de serveis per a la prestació del servei de
prevenció aliè per a l’Ajuntament de Granollers i entitats adscrites, per un import de 132.376,00
€ més una quantitat de 16.311,96 € corresponents al 21% d’IVA que representa un total de
148.687,96 €
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Distribuït en les següents partides pressupostaries
Ajuntament de Granollers
Partides
pressupostàries
K2320/92011/22799
K5002/24126/22707

Concepte
Treballs
empreses
comitè
prevenció
Formació Plans d’ocupació

salut

2022
(IVA inclòs)

2023
(IVA inclòs)

2024
(IVA inclòs)

13.442,67 €

40.328,00 €

26.885,33 €

0€

8.820.90 €

8.820.90 €

Per al Patronat Municipal del Museu K5103 33320 22799 Treballs prevenció administració Museu:

Distribució plurianual del
contracte

Museu

01/09/2022 a 31/12/2022
Base

772,00 €

Iva

120,12 €

Total

892,12 €

01/01/2023 a 31/12/2023
Base
Iva
Total

2.316,00 €
360,36 €
2.676,36 €

01/01/2024 a 30/08/2024
Base
Iva

1.544,00 €
240,24 €

Per al Consorci Montserrat Montero partides pressupostàries G649/32340/22799 ALTRES
TREBALLS D'EMPRESES I PROFESSIONALS
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En data 29/3/2022 es va aprovar la rectificació dels plecs de clàusules administratives del
contracte de serveis per a la prestació del servei de prevenció aliè per a l'Ajuntament de
Granollers i entitats adscrites.
ll. Amb data 22/07/2022 la directora del Servei de Contractació i Compres de l’Ajuntament de
Granollers va requerir electrònicament la documentació prèvia a l'adjudicació a l'empresa
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU que la va acceptar el
mateix dia.
III. En data 28/07/2022 l'empresa ha dipositat la fiança definitiva per import 6.618,80 € (INP
12022000064217) i ha presentat la resta de documentació requerida, conforme l’establert en el
Plec de clàusules administratives particulars, i la directora del Servei de Contractació i Compres
ha acceptat la documentació presentada.
IV Mitjançant avocació de la competència de la Junta de Govern Local a l’alcaldia, amb nº de
resolució Resolució E-7055/2022 de data 18 d’agost de 2022, es va adjudicar a l’empresa
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU amb CIF B64734528, el
contracte del servei servei de prevenció aliè per a l’Ajuntament de Granollers i entitats
adscrites, per un import màxim de 132.376,00 € i 16.311,96 € en concepte d'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 % que fa un total de 148.687,96 €, amb els preus unitaris
ofertats a continuació detallats i resta de condicions ofertades i imports màxims per prestació:
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S’estableixen preus unitaris:

I les següents prestacions ofertades:
B2. Disponibilitat de mitjans materials per a la pràctica d’extinció d’incendis amb foc real a les
instal·lacions de l’Ajuntament.
B3. Disponibilitat per a la realització de cursos de formació de desfibril·ladors externs
automàtics amb l’acreditació del Consell Català de Ressuscitació.
B4. Disponibilitat entre 4 i 6 cursos de formació presencial (5 hores cadascun) que formaran
part de la bossa d’hores anual disponible per a totes les empreses contractants.
B5. Disposar d’una acreditació en ISO 27.001 (protecció de dades)
B6. Disposar d’una acreditació en ISO 45.001
B7. Entre 161 i 200 hores de formació anual disponibles per a totes les empreses contractants
dels cursos descrits al punt 3.5.2 PPT.
B8. Entre 41 i 60 hores de suport en accions psicosocials disponibles per a totes les empreses
contractants (punt 3.5.3 PPT)
B9. Distància des de l’Ajuntament de Granollers al centre mèdic per a la realització dels
reconeixements mèdics fins a 250 metres.
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En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents convenen celebrar aquest contracte, de
conformitat amb les següents.

CLÀUSULES

Primera - Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte la contractació, conforme a les característiques que figuren en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, del servei que es descriu a continuació:
És objecte del contracte és la prestació del servei de prevenció aliè per a l’Ajuntament de
Granollers i entitats adscrites, que inclou les següents prestacions:
Prestació 1: Desenvolupament de les especialitats de Seguretat en el treball, Higiene
Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada.
Prestació 2: Desenvolupament de l’especialitat de Medicina del Treball
Prestació 3: Reconeixements mèdics

d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars que els regulen per a les següents
entitats:

5/29

Segona - Naturalesa del contracte
El contracte es subjecta a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a contracte
administratiu de serveis d’acord amb les previsions de l’article 17 LCSP.
L’ens que proposa la celebració d’aquest contracte és l’Ajuntament de Granollers, en la seva
condició d’Administració Pública Local, i en aquest cas concret actua a través de la Junta de
Govern Local, com òrgan de contractació amb competència suficient per a fer-ho.
Aquest contracte té el caràcter d’administratiu de serveis i el seu règim jurídic es troba constituït
per aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars; així com, en allò que no hi estigui regulat per la LCSP en allò que tingui caràcter
bàsic o no hi hagi altre regulació expressa,per les altres normes de dret administratiu que
resultin d’aplicació.
Supletòriament, en allò que no estigui previst en el cos normatiu exposat, aquest contracte es
regeix per les normes del dret privat.
El contracte s’adjudicarà per procediment obert, mitjançant l'aplicació de més d'un criteri de
valoració, en virtut d'allò que estableixen els articles 145 i 156 a 158 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, i tramitació ordinària. Atenent el VEC d’aquest contracte no es considera
sotmès a regulació harmonitzada tot d’acord amb la previsió dels articles 19 i 22.1.b de la
LCSP.
El senyor Pere Arch Mas de l'empresa EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL
TRABAJO SLU, es compromet a portar a terme aquest contracte d’acord amb el plec de
clàusules administratives i tècniques, que figuren a l’expedient, documents contractuals que
accepten incondicionalment i sense cap reserva.
Tercera - Despesa màxima estimada
El preu del contracte té un import màxim de 132.376,00 euros i 16.311,96 euros en concepte
d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 % que fa un total de 148.687,96 euros.
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S’estableixen preus unitaris:

I les següents prestacions ofertades:
B2. Disponibilitat de mitjans materials per a la pràctica d’extinció d’incendis amb foc real a les
instal·lacions de l’Ajuntament.
B3. Disponibilitat per a la realització de cursos de formació de desfibril·ladors externs
automàtics amb l’acreditació del Consell Català de Ressuscitació.
B4. Disponibilitat entre 4 i 6 cursos de formació presencial (5 hores cadascun) que formaran
part de la bossa d’hores anual disponible per a totes les empreses contractants.
B5. Disposar d’una acreditació en ISO 27.001 (protecció de dades)
B6. Disposar d’una acreditació en ISO 45.001
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B7. Entre 161 i 200 hores de formació anual disponibles per a totes les empreses contractants
dels cursos descrits al punt 3.5.2 PPT.
B8. Entre 41 i 60 hores de suport en accions psicosocials disponibles per a totes les empreses
contractants (punt 3.5.3 PPT)
B9. Distància des de l’Ajuntament de Granollers al centre mèdic per a la realització dels
reconeixements mèdics fins a 250 metres.

Segons distribució pressupostària següent per a l’Ajuntament, Patronat del Museu i Consorci
Montserrat Montero:
Ajuntament de Granollers

Patronat del Museu

Consorci Montserrat Montero
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Quarta - Confidencialitat de la informació
D'acord amb l'article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.
El contractista tindrà la consideració d'encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a què accedeixi de les quals sigui responsable l'Ajuntament de Granollers. Així mateix,
les dades personals objecte de tractament per part del contractista no seran aplicades o
utilitzades amb una finalitat diferent a l'establerta en el marc de la prestació dels serveis
contractats. En aquest sentit, el contractista s'obliga a:
•

•

•

•

•
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A realitzar un tractament de dades que es limitarà a les actuacions necessàries per
desenvolupar correctament els serveis contractats. Per portar a terme qualsevol activitat
que excedeixi allò inicialment previst i que tingui per objecte el tractament o la utilització
de les dades o dels fitxers de l'Ajuntament de Granollers serà necessari el consentiment
per escrit de l'Ajuntament de Granollers.
A tractar les dades personals com informació confidencial i d'acord amb el deure de
secret professional. Aquest deure afecta a tot el personal i servei tècnic del contractista
que pugui accedir i/o tractar les dades dels sistemes i/o fitxers de l'Ajuntament de
Granollers en el transcurs de la prestació de serveis contractats, fet pel qual
l'adjudicatari s'obliga a donar a conèixer i exigir al personal de la seva empresa que
realitza els serveis del contingut de les presents obligacions. La present obligació de
confidencialitat s'estén també als codis, identificacions d'usuari i/o a les claus d'accés
dels sistemes que l'Ajuntament de Granollers pugui facilitar al contractista per al
desenvolupament de la seva prestació de serveis.
A adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la
seguretat de les dades, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals i el Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre, amb la finalitat d'evitar l'alteració, pèrdua, accés o tractament no
autoritzat de les dades de l'adjudicatari. El contractista s'obliga a implantar les mesures
de seguretat que s'estipulen com a nivell alt.
A no cedir a terceres persones les dades de caràcter personal a les quals tingui accés
encara que sigui amb la finalitat de conservar-les. En el supòsit que el contractista
manifesti la seva necessitat de comunicar a un tercer les dades de caràcter personal
contingudes en els fitxers de titularitat de l'Ajuntament de Granollers dels efectes del
compliment dels serveis, la cessió només es podrà fer prèvia autorització expressa i per
escrit de l'Ajuntament de Granollers i sota la supervisió d'aquest. Tot això s'entendrà
també tenint present l'establert en el paràgraf següent.
En el cas que per al compliment dels serveis contractats, fos necessària la comunicació
de les dades a tercers -Administracions Públiques, bàsicament- aquesta transmissió es
farà ajustant-se a la finalitat que així ho justifiqui.

•

•

A no copiar o reproduir la informació facilitada per l'Ajuntament de Granollers a menys
que sigui necessari per al seu tractament i segons els termes previstos en la present
obligació. Les còpies o reproduccions estaran sotmeses a les mateixes obligacions de
confidencialitat i seguretat previstes en aquest contracte.
A la finalització de la relació contractual entre les dues parts, el contractista s'obliga a
retornar per un mitjà segur els suports o documents que continguin dades de caràcter
personal dels fitxers de l'Ajuntament de Granollers. Si el retorn físic no és possible o, a
més a més del retorn físic, el contractista s'obliga a disposar dels mitjans suficients que
permetin la destrucció de les dades personals de l'Ajuntament de Granollers per que
hagin pogut quedar en el seu propi sistema o suports de tractament de dades. La
devolució i/o destrucció de les dades haurà de ser acreditada a l'Ajuntament de
Granollers de forma fefaent.

Sense perjudici de la durada del contracte, les obligacions de confidencialitat derivades del
mateix tindran una vigència indefinida.
De conformitat amb l'article 133.1 de la LCSP l'òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial, segons l'annex I
que s'haurà complimentat i lliurat en el sobre de documentació administrativa.
En el cas de manca d'indicació (annex I) s'entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
Cinquena - Garanties
Queda dispensada la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 106.1 de la LCSP.
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA exclòs, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons
preveu l’article 150 LCSP.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
108.1 de la LCSP.
Garantia complementària: En cas d'adjudicació a un empresari quina proposició s'hagués
presumit inicialment com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, l'òrgan competent
exigirà la constitució d'una garantia complementària del 5% de l'import d'adjudicació, podent-se
assolir una garantia total de un 10% de l'import d'adjudicació, d'acord amb l'article 107.2 de la
LCSP, donat el risc que s'assumeix per les condicions del compliment del contracte.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l’article 110 de la LCSP.
Si la garantia es presenta mitjançant aval bancari o contracte de crèdit i caució aquest haurà
d’estar intervingut per Notari. Si la garantia es diposita mitjançant fiança, serà acceptada la
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seva presentació bé mitjançant pagament amb xec bancari o conformat nominatiu a favor de
l’Ajuntament de Granollers, mitjançant pagament amb targeta de dèbit o crèdit, o bé mitjançant
transferència al compte bancari ES06 0081 5197 5400 0101 2504 , amb indicació del número
d’expedient, o concepte.
La devolució i cancel·lació de les garanties es farà de conformitat amb allò que prescriuen els
articles 111 de la LCSP, i de l'article 65 del Reglament General de la Llei de Contractes.
Sisena - Formalització del contracte, cessió i subcontractació
Formalització del contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per mitjans
electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es publicarà en el perfil
de contractant.
El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació als licitadors. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs
especial previst a l’article 44 LCSP que impliqui la suspensió del procediment, o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió, es requerirà a l’empresa adjudicatària perquè en un termini no superior a 5
dies a partir de la data següent a la de recepció del requeriment es procedeixi a la formalització.

En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de l’adjudicació i formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta
i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’empresa que ha retirat
l’oferta la indemnització que correspongui.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.
4. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització i el propi document contractual es publicaran
en el perfil de contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del
contracte.
Subcontractació
Prestació 1: Resta prohibida la subcontractació , excepte les formacions especialitzades en
matèria de prevenció de riscos laborals.
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Prestació 2: Resta prohibida la subcontractació del reconeixement mèdic complert. Es podran
subcontractar determinades proves del reconeixement mèdic amb altres professionals, quan es
requereixin coneixements específics, que no puguin ser assumides directament per l’empresa
adjudicataria.
Les empreses adjudicatàries poden subcontractar amb tercers la realització parcial de la
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP.
La/les empresa/es subcontractada/es no pot/den tenir dependència amb l’empresa contractista
i ha/n d’acreditar la solvència econòmica i tècnica i la capacitat d’obrar requerides per executar
les parts específiques de l’objecte contractual.
L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a
l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i
condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 es
podrà verificar el compliment d’aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor
estimat superior a 5 milions d’euros o subcontractació que representi un import superior a 30%
del preu.
Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals
l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot
ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que etableix les
mesures de lluita contra la morositat. El responsable del contracte podrà requerir durant
l’execució del contracte la verificació del pagament del preu als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes
Cessió del contracte
Els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de
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l'adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la competència en el
mercat i es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 214 de la LCSP.
Setena - Modificacions i resolució del contracte
Modificació
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan
de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas
l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte,
tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del
responsable del contracte.
Causes previstes de modificació:
Prestació 2 Increment/decrement d'hores tècniques pels següents motius:
1. creixement/disminució de plantilla
2. augment o disminució de centres de treball/empreses adscrites
3. necessitats urgents d'elaboració de documents o estudis en matèria preventiva que no
estiguessin planificats
Prestació 3
• Augment o disminució de la plantilla
• Increment de peticions de reconeixements mèdics
• Augment o disminució de centres de treball/empreses adscrites
Resolució
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i
313 LCSP.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals
c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions
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d) L’incompliment de qualsevol de les condicions socials i ambientals establertes en aquest
plec i en el de prescripcions tècniques.
e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les condicions
especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre
dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi
donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
f) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
g) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte.
h) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.
i) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.
Vuitena - Execució, obligacions del contractista, durada i rebuda
Execució
El contracte s’executarà amb subjecció a allò que s’estableix en les seves clàusules i en els
Plecs que el defineixen, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al
contractista l’Administració.
En cas de produir-se una suspensió del contracte, s’estarà a allò que preveuen l’article 208 de
la LCSP i demés normes de desenvolupament.
L’execució del contracte es realitzarà pel contractista amb les responsabilitats que estableix
l’article 311 de la LCSP.
Obligacions
1. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 i 217 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials
d’execució:
- L'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració laboral, en particular: a) amb les
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condicions laborals reconegudes en els convenis col·lectius, pactes o acords d'empresa o
contractes laborals que siguin d'aplicació.
b) Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrits a l'execució del contracte i
descrita en el plec de prescripcions tècniques, bé com a conseqüència de la subrogació de
treballadors en qualsevol de les seves modalitats, bé per la definició de les condicions exigides
per l'òrgan gestor per la prestació del servei, sense que procedeixi suspensió o extinció dels
contractes de treball de la plantilla llevat les suspensions o extincions conseqüència de la
voluntat de la persona treballadora i d'acomiadaments disciplinaris.
c) Durant tot el període d'execució del contracte, a no minorar unilateralment les condicions de
treball que, en matèria de jornada i salari, i en els termes analitzats, així com a qualsevol
millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable que correspongui en cada moment a les
persones treballadores adscrites al contracte en funció del conveni col·lectiu que resulti
d'aplicació al presentar-se l'oferta, llevat acord explícit entre empresa i la representació dels
treballadors.
d) Tenir a disposició documentació complerta i verificable sobre els treballadors i treballadores
empleats, a presentar-la a l'òrgan de contractació d'acord amb el que s'estableix en aquest plec
o quan aquest ho requereixi i a advertir a les persones treballadores sobre la possibilitat d'una
inspecció per part de dit òrgan.
e) Comprovació dels pagaments a subcontractistes: L’estricte compliment dels pagaments dels
contractistes a l'adjudicatària serà acreditat mitjançant la presentació d’una relació detallada
d’aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte, juntament amb
aquells que tinguin relació directa amb el termini de pagament. A aquest efecte el contractista
haurà d’aportar, en el moment que els sigui requerit pel Responsable del contracte, el justificant
del pagament a subcontractistes per al control del cumpliment dels terminis de pagament
establerts a l’article 216 de la Llei 3/2004 de 29 de desembre de mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials
Aquestes condicions especials d'execució del contracte es consideren obligacions contractuals
essencials.
Altres condicions d'execució:

- Que el licitador , les empreses filials, els contractistes, subcontractistes no realitzen
operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquests o en el seu defecte per l'Estat Espanyol, i que
siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública. Es presentarà declaració de responsable.
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En el supòsit que aquestes empreses tinguin relació amb els paradisos fiscals sense incórrer
en les actuacions il·legals descrites a l'apartat anterior, presentaran declaració de responsable,
els moviments financers i tota la informació relativa a aquesta situació.

- Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.
- A presentar cada 6 mesos al responsable del contracte de l'Ajuntament de Granollers, la resta
de documents de control i supervisió en la freqüència estipulada.
- A assegurar que el personal de substitució dels treballadors tinguin la mateixa qualificació
professional que la persona que es substitueix

2. Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots
els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte: especialment pel que fa
al compliment dels curs de formació ofertats per als conserges municipals.
3. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en la LCSP, el contractista està obligat a:
a) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
b) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut
en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat i de protecció del medi
ambient. A més, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu
caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la
relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els
treballadors d'un i d'altres.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista no implicarà responsabilitat de
cap tipus per a l'Administració. Així mateix el personal de l'empresa contractada no tindrà cap
vinculació laboral amb l'Administració, d'acord amb la Disposició Addicional primera del Real
Decreto 2/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment
de la competitivitat.
A aquests efectes, i sense perjudici de que sigui d’aplicació l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre) el contractista haurà de respondre
dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació així com les cotitzacions a la
seguretat social meritades encara que el contracte es resolgui i siguin subrogats pel nou
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contractista sense que en aquest cas l’esmentada obligació correspongui a aquest últim. En
aquest cas, l’Administració un cop acreditada la manca de pagament dels esmentats salaris,
procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels
esmentats salaris i a la no devolució de la garantia definitiva en tant no s’acrediti l’abonament
d’aquests.
c) L’empresa adjudicatària, en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant
declaració responsable l’afiliació i l’alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l’execució del contracte.
d) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió
del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat
exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar,
en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades personals i garantia dels drets digitals. També s’haurà de complir el que regula el
Reglament General de Protecció de Dades, data en què serà exigible aquesta norma. el
contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a
les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de
les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars,
l’empresa adjudicatària també haurà de:
Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi elaborat
per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa adjudicatària/ària manifesta que té
implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu
necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i
els riscos a què estiguin exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són d'aplicació als
fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin
en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.
Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a l’efecte li
trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió,
difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec.
Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu
termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en
aquest plec.
Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter personal, i
també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del tractament i
esborrar-les dels seus sistemes informàtics en un termini màxim d’1 mes desprès de la
finalització del contracte.
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També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podà
ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes
en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.
e) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers, d’acord amb allò que preveu
l’article 196 de la LCSP.
f) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que
ha detallat en la seva oferta, de conformitat amb allò que prescriu l’article 76 de la LCSP. Ha
d’assignar també els facultatius el nom dels quals figura en la seva oferta, amb la dedicació que
en ella es defineix.
g) Executar el contracte al seu propi risc i ventura, tal i com assenyala l’article 197 de la LCSP.
h) El contractista/adjudicatari haurà de justificar, tenir contractat i en vigor la següent pòlissa
d’assegurança amb les següents cobertures: Pòlissa de Responsabilitat Civil General, per un
límit d’indemnització de com a mínim 300.000€ per sinistre i any; per danys materials, lesions
personals i les conseqüències ocasionades a l’Ajuntament de Granollers i a tercers, per fets
esdevinguts en relació amb l’activitat objecte de la licitació. Aquesta pòlissa inclourà les
cobertures de R.C Explotació, R.C. subsidiària, R.C. creuada amb el mateix límit abans detallat
(sempre i quan es subcontracti el servei), . També haurà d’incloure la Responsabilitat Civil
patronal amb un sublímit de 100.000 €.
Caldrà aportar la pòlissa i rebut, amb caràcter previ a l'adjudicació; o bé, certificat de la
companya d'assegurances amb qui té subscrita la pòlissa o de la corredoria que actua de
mediadora que expressi la vigència d'aquella, el risc i el capital assegurat o import de les
indemnitzacions amb què ha de respondre la pòlissa durant la vigència del contracte. En cas
d'Unió Temporal d'Empresa, el contractista haurà de contractar l'assegurança requerida a nom
de la UTE.
i) Totes aquelles obligacions indicades al Ple de prescripcions tècniques que regulen aquest
contracte.
j) Totes aquelles obligacions indicades al Ple de prescripcions tècniques que regulen aquest
contracte.
k) En cas de vaga dels treballadors, aquest risc serà assumit per l'empresari, en l'execució del
contracte, i no tindrà efectes econòmics per l'administració. En aquest cas, el contractista
estarà obligat a oferir les solucions que garanteixin els serveis mínims imprescindibles que
determini l'administració competent. Si el contractista no oferís les esmentades solucions o no
les portés a la pràctica, els serveis tècnics municipals competents podran acordar els
contractes que estimin precisos per cobrir els serveis mínims aprovats, que seran repercutits
econòmicament al contractista. En tot cas, la responsabilitat que se'n derivi d'aquest treballs
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serà del contractista. La falta de prestació del servei mentre duri la vaga, es podrà deduir del
preu a abonar per l'import de les despeses que el contractista hagi deixat de suportar en
aplicació de la norma sectorial en matèria de vaga.
l) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
m) Adopció de les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i adopció de
les mesures necessàries per evitar que de l'execució del contracte puguin derivar-se danys al
personal municipal o a la ciutadania en general.
Novena - Durada del contracte
La durada del contracte en període executiu serà de 24 mesos.
En tot cas, la data de començament dels treballs serà posterior a la de la signatura del
document de formalització del contracte.
La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació per un període
de 24 mesos més. Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a
l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data
de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.
El lloc fixat per a la realització del servei objecte del contracte serà la instal·lació que disposi
l'adjudicatari dins de la ciutat de Granollers. La prestació es farà en la forma que s’estableix en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
Desena – Responsable del contracte
Es designen com a persones responsables del contracte a:
• Per l'Ajuntament de Granollers al senyor Diego Castillo Giménez, cap del Servei de
Desenvolupament RRHH i Prevenció Riscos Laborals
• Per al Museu Central a la senyora Gloria Fusté Pérez, coordinadora
• Per a Granollers Mercat al senyor Jordi Tàboas Suárez, director Gerent
• Per a Granollers Promocions,SA al senyor Ricard Ros Puig, Director Gerent
• Per a RUFA al senyor Daniel Guixé Font, tècnic. • Per a Granollers Escena, SL al senyor
Carles Ribell Toledano, Director Gerent
• Per al Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero a la senyora Carme Gracia Minguell,
Administradora.
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Els hi correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d’acord amb la
previsió de l’article 62.1 de la LCSP corresponent-li entre d'altres les següents funcions, amb la
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
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Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident en l'execució de l'objecte del contracte en els termes que millor convingui als
interessos públics.
Resoldre les incidències sorgides en l'execució del contracte, seguint el procediment
establert en l'art. 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en
endavant *RGCAP).
Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis .
Proposar, si escau, la pròrroga del contracte.
Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals.
Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat.
Informar sobre el compliment de termini de garantia
Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per
a l'execució del contracte.
Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a
l'expedició de certificacions.
Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l'empresa adjudicatària,
a qualsevol moment, la informació que precisi acosta l'estat d'execució de l'objecte del
contracte, de les obligacions de l'empresa adjudicatària, i del compliment dels terminis i
actuacions.
Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el
bon ordre en l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell depenents,
incorri en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte,
havent d'informar a l'òrgan de contractació.
Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'art. 96 del RGCAP.
Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació.
Subscriure la/s Acta/s de Recepció que acreditin la conformitat o disconformitat en el
compliment.
Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del
contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels Plecs i altres
documents contractuals.
Inspeccionar la part de la prestació subcontractada, informant a l'òrgan de contractació.
Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració del
subministrament que hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar
per si mateixa anàlisi, comprovacions, estudis, enquestes, assajos, proves, o
explicacions sobre la metodologia o elements que se segueixen o s'empren, establir
sistemes de control de qualitat i dictar quantes disposicions estimi oportunes per a
l'estricte compliment del convingut.
Emetre informe en expedients de cessió del contracte.

•
•
•

Informar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable
del Contracte.
Adonar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable
del Contracte.
Informar al contractista dels números de documents comptables que han de figurar en
les factures.

Onzena - Demora en les prestacions
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realització.
La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per
la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys
i perjudicis, originats per la demora del contractista, a què pot tenir dret l’Administració. Si el
retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que disposa l’article
195 de la LCSP.
Les penalitats les imposarà l'òrgan de contractació mitjançant acord adoptat a proposta del
responsable del contracte, i es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que
corresponguin de la factura immediatament posterior a la data en que s'hagi produït
l'incompliment.
En cas que no es puguin deduir de les factures, es descomptaran de la garantia que s'hagi
constituït, conforme al que estableix els articles 110, 192 i 193 i concordants de la LCSP.
L'import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l'Administració, originats per la demora del contractista.
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En tot cas la imposició de penalitat no eximirà al contractista de l'obligació que legalment li
incumbeix en quant a la reparació dels defectes.
Dotzena – Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials,
ambiental i laborals. A més es tipifiquen les següents faltes:
1) Faltes molt greus:
- No assessorar degudament al Servei de Prevenció de l'Ajuntament
- Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a la persona usuària.
- Incomplir les directrius que es reserva l’Ajuntament de Granollers en el compliment del servei o
impedir que aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li son
pròpies.
- L’incompliment per part de l'adjudicatari de les seves obligacions derivades de la normativa
aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un perjudici molt
greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- La paralització o no prestació de la totalitat o part dels serveis en el termes i condicions
assenyalades en el contracte.
- La cessió, traspàs, arrendament o subcontractació del contracte, contravenint les previsions
d'aquests plecs o de la llei.
- La desobediència molt greu o reiterada a les ordres donades al contractista pel que fa a
l'ordenació o forma de prestació del servei, o als requeriments de subministrament de dades
previstes en aquest plec que demani l'Ajuntament per a un millor control del desenvolupament
efectiu del servei en tots els seus aspectes.
- L'incompliment de les obligacions laborals o de seguretat social o de seguretat i higiene en el
treball vers al personal adscrit. - No estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat
social o dels tributs que es meritin amb ocasió o com a conseqüència de la prestació del servei.
- El falsejament de la documentació del servei demanada per l'Ajuntament.
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- Desobediència a les ordres de l'Ajuntament que tinguin caràcter urgent pel bon ordre i
funcionament del servei.
- Prestació del servei per part de personal aliè al contractista.
- El retard injustificat en la presentació a l'Ajuntament de la documentació i dades a subministrar
per l'adjudicatari, superior a un mes a la data de termini per a la seva presentació.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte
- La comissió de tres faltes greus en el període de sis mesos i, en general, qualsevol incompliment
molt greu de les obligacions essencials del contractista.

2) Faltes greus:
- L’incompliment dels horaris de manera sistemàtica en la prestació del servei que
ocasioni perjudicis o distorsió del mateix.
- La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
- El tractament vexatori a les persones usuàries, exceptuant que aquest tractament reunís
les característiques per a classificar-lo com a molt greu.
- No disposar dels resultats confidencials de les revisions mèdiques i informes d'aptitud
dels treballadors, en el termini d'un mes, des de la seva realització.
- No aportar la documentació de les activitats preventives d'acord amb la contractació No respectar la planificació de les actuacions d'acord amb el calendari establert.
- En general, l'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb la persona usuària
i l'Ajuntament, això com la comissió de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de
prestació de servei.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
3) Faltes lleus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu
o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
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- La falta d'uniformitat o una presentació en un grau de deteriorament mínim del personal adscrit al
servei.
-Incompliments en els temps de resposta

Sancions contractuals
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia
l'emissió dels informes pertinents. Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions.
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s
document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Tretzena – Rebuda
La rebuda es farà en el termes i amb les formalitats establerts als articles 210 de la LCSP.
L’òrgan de contractació determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment. Si la prestació no es troba en
estat de ser rebuda es farà constar així en l’acta corresponent i es donaran les instruccions
precises al contractista per a que esmeni els defectes observats o procedeixi a fer una nova
prestació de conformitat amb allò que s’ha pactat. A tal efecte, disposa de les prerrogatives que
s’estableixen a l’article 311 de la LCSP.

24

La Corporació es reserva el dret de realitzar les comprovacions que estimi convenients sobre la
qualitat de l’objecte del contracte a la seva rebuda.
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des
de la realització de l’objecte del contracte.
Catorzena – Pla de seguretat i salut en el treball
En el cas que l'execució del contracte suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències de la Corporació i en funció del risc que comporti, l'adjudicatari,
en un termini màxim de DEU DIES naturals a comptar des del següent al de la formalització del
contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre a la
Unitat promotora de la contractació un Pla de seguretat i salut en el treball.
Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària no podrà modificar unilateralment el
número de treballadors ni la composició de l'estructura del personal. El número de persones
que presten el servei no pot ser minvat en cap cas, per la qual cosa l'adjudicatari haurà de tenir
en compte les substitucions per vacances, malalties, accidents i similars.
A tal efecte el contractista proposarà les altes i baixes dels llocs de treball, a l'objecte que
l'Ajuntament presti conformitat a aquests canvis.

Quinzena – Facturació i abonaments del contractista
El sistema de facturació per a cada prestació serà el següent:
Prestació 1: 50% de l’import màxim a facturar de l’especialitat de seguretat, higiene,
ergonomia i psicosociologia a l’entrega de la planificació anual, que serà una bossa d’hores que
s'aniran realitzant fins que s’esgotin i la resta d’ hores que s’efectuin, es facturaràn a l’entrega
de la memòria anual.
Prestació 2 En el cas de l’Ajuntament: Primer pagament del 50% de l’import a facturar de
l’especialitat de vigilància de la salut a l’entrega de la planificació anual i els protocols mèdics
per a la realització dels reconeixements mèdics.
Segon pagament del 50% restant de l’import a facturar de l’especialitat de vigilància de la salut
a l’entrega de la memòria anual i l’estudi epidemiològic.
Pagaments mensuals corresponents a les revisions mèdiques efectuades, prèvia comunicació
de la relació de treballadors que se l'han efectuat.
Prestació 2 resta entitats: Primer pagament del 100% de l’import a facturar de l’especialitat de
vigilància de la salut a l’entrega de la planificació anual i els protocols mèdics per a la
realització dels reconeixements mèdics.
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Pagaments mensuals corresponents a les revisions mèdiques efectuades, prèvia comunicació
de la relació de treballadors que se l'han efectuat.
Les factures s’hauran de realitzar a nom de cada ens indicat en la clàusula I.1 d’aquest plec i
s’haurà d'indicar obligatòriament el número i nom d'aquest expedient , s'ha d'especificar en
cada cas el numero de revisions mèdiques i/o les hores efectuades. També caldrà indicar el
número de document comptable que el responsable del contracte els facilitarà anualment.
En el cas de l’Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu i d'acord amb la Llei
25/2013 de 27 de desembre , d'impuls de la factura electrònica i creació dels registre comptable
de factures en el sector públic, a partir de l'any 2016 totes les factures seran emeses en format
electrònic. Es poden presentar a traves dels canals a continuació indicats:
– Servei eFact del Consorci AOC
– FACE, dependent del Ministerio d'Economia y Hacienda.
d'acord amb allò que estableix l'article 34 de l'Ordenança Reguladora de l'Administració
Electrònica aprovada pel Ple de la Corporació.
En els casos de factures inferiors a 5.000 € emeses per persones físiques i altres entitats no
obligades per llei es podran continuar, com a excepció i si l'interessat ho desitja, presentar-se
en format paper.
Qualsevol factura emesa que no sigui amb aquest format serà rebutjada i no podrà generar inici
dels terminis de cobrament establerts.
L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis efectivament prestats i formalment
rebuts per l’Administració d’acord amb les condicions establertes en el contracte.
El pagament del preu podrà fer-se de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte,
o, en el cas de contractes de tractes successiu, mitjançant el pagament en cada un dels
venciments que s’hagi estipulat, de conformitat amb la regulació establerta a l’article 198 de la
LCSP.
Els pagaments del preu es faran prèvia la presentació de factures al Registre de factures de
l'Ajuntament de Granollers ubicat al carrer Sant Josep, 7 2a. planta, expedides per l'adjudicatari
i conformades pel tècnic responsable del contracte, d'acord amb els terminis establerts en la
Llei 15/2010, de 5 de julio, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, por la que
s'estableixen “medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”, sens
perjudici d'allò que estableix el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer.
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La valoració dels treballs s’ajustarà a les previsions de l’article 199 del RGLC i al sistema de
determinació de preus establert en aquest Plec
Setzena – Recepció i termini de garantia
La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament,
tot d’acord amb les previsions de l’article 210 i 311 de la LCSP.
Si la prestació no es troba en estat de ser rebuda es farà constar així en l’acta de rebuda i es
donaran les instruccions precises al contractista per a què esmeni els defectes observats o
procedeixi a fer una nova prestació de conformitat amb allò que s’ha pactat.
La Corporació es reserva el dret de realitzar les comprovacions que estimi convenients sobre la
qualitat de l’objecte del contracte a la seva rebuda.
S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de
l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.
A partir de la data de recepció del contracte el contracte, començarà a córrer el termini de
garantia, que serà de un mes, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.
Si durant aquest termini s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs realitzats,
tindrà dret l’Administració a reclamar de l’empresari la seva esmena d’acord amb allò que
prescriu l’article 311 de la LCSP.
Un cop acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat cap de les
objeccions o la denúncia a què fa referència l’article 311 de la LCSP, el contractista quedarà
exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada .
Dissetena – Prerrogatives de l’administració i jurisdicció
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. També pot modificar-los per raons d’interès
públic i acordar la seva resolució, així com determinar-ne els efectes d’aquesta. Tot això, dintre
dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP i en el RGLC.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació, prèvia emissió de l’informe jurídic pertinent, en
l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució, seran
immediatament executius.
Les qüestions litigioses sorgides en relació a la preparació i adjudicació, així com a la
interpretació, modificació, compliment, extinció i efectes d’aquest contracte administratiu seran

27/29

resoltes per l’òrgan de contractació competent. Els seus acords posaran fi a la via
administrativa, i en contra seva es podrà formular recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb allò que preveu la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, a la qual expressament
es sotmeten les parts contractants. Això no obstant, els interessats/des podran interposar, amb
caràcter previ, el recurs potestatiu de reposició previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, tal i com
a l’efecte preveuen els articles 52 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 172
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament
sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest
contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció
d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al
que s'hagi produït la desestimació tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del
procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Divuitena – Integritat i conflicte d’interessos
Tot d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen els
conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de seguir les
empreses seran:
Les empreses licitadores i contractistes de l’Ajuntament de Granollers han de,
1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
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conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
2. respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir
qualsevol benefici.
5. no han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
contractació ni als càrrecs i personal de l’Ajuntament de Granollers ni als seus familiars,
incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
6. han de comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació,
qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article
71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i
mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren
obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si
concorre dolo, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la
previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l’article 71.2.c).
Per part de l’Ajuntament de Granollers
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Per part del contractista,
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