CLÀUSULA 1ª. Règim Jurídic i objecte.
1.1 Objecte del contracte i necessitat a satisfer.
Torrelles de Foix és un municipi amb nombroses urbanitzacions, nuclis de cases en zona
rústega i masies aïllades.
Aquesta realitat fa que el terme municipal compte amb una gran xarxa de camins rurals
que comuniquen aquestes entitats entre elles i amb el casc urbà.
Aquests camins estan pavimentats en alguns trams i amb sauló en la majoria, sense
mobiliari urbà i amb presència de vegetació.
L’Ajuntament de Torrelles de Foix pretén mitjançant aquest contracte millorar, en el sentit
d’incorporar il·luminació bàsica, alguns trams dels anomenats camins i el pas d’aquests
per nuclis habitats lluny del casc urbà, tenint com a fi primordial proporcionar més
seguretat i confort.
Amb aquesta finalitat es pretén augmentar l’enllumenat públic de la localitat introduint
criteris d’eficiència energètica i l’ampliació de noves tecnologies, estant prevista la
col·locació de fanals amb tecnologia solar integrada que actuïn com a senyalitzadors
d’encreuaments importants i dels nomenats nuclis aïllats, sempre tenint en compte que la
instal·lació solament cobrirà ubicacions determinades.
1.2 Qualificació del contracte.
El contracte a realitzar es qualifica com contracte administratiu mixt de subministre i
obres, de conformitat amb allò establert a l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP 2017).
La present contractació té caràcter administratiu, i es regirà en tot allò no previst
especialment en aquest plec de condicions pel que disposen les següents normes:
- Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre
Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
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Marc Ballester Pla (1 de 1)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 02/04/2019
HASH: 7c010e35f63509412e7b0ab861fd255a

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS A REGIR PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE SUBMINISTRAMENT I
OBRES D’ENLLUMENAT SOLAR DE DIFERENTS NUCLIS AÏLLATS DEL TERME
MUNICIPAL DE TORRELLES DE FOIX PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

- Reglament d’Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual
s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-(EDL
2017/226876).
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-.
Supletòriament s’aplicarà la resta de normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
de dret privat.
1.3. Divisió en lots de l’objecte del contracte:
L’objecte del contracte no es divideix, a efectes de la seva execució, en lots.
1.4. Codis d’identificació de les prestacions objecte del contracte:

45311000 Treballs d’instal·lació de
cablejat
i
accessoris
elèctrics

prestació principal.

Per a la determinació de les normes que ha de regir el contracte mixt, hem d’acudir al
caràcter de la prestació principal. Doncs bé, el valor estimat de cada tipus de prestació és
el següent:
TIPUS
CONTRACTE

DE TOTAL

OBRES

7.263,86 euros

SUBMINISTRAMENT

32.108,22 euros

TOTAL

39.372,08 euros

A la vista de l’anterior, el subministre té el caràcter de prestació principal.
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1.5. Determinació de la

31000000 Máquines, aparells, equips
i productes consumibles
elèctrics; il·luminació

CLÀUSULA 2ª. Capacitat per contractar
Podran optar a l’adjudicació del present contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, a títol individual o en unió temporal d’empresaris, que tinguin
plena capacitat d’obrar, que no es trobin culpables en les prohibicions i incompatibilitats
per contractar amb l’Administració establertes a l’article 85 LCSP 2017 i que acreditin la
seva solvència econòmica, financera i tècnica.
A més, les empreses adjudicatàries hauran de ser persones físiques o jurídiques la
finalitat o activitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte del contracte i disposar
d’una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució
del contracte.
Els empresaris hauran de comptar així mateix amb l’habilitació empresarial o professional
que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de reunir a més els requisits establerts
a l’article 68 LCSP 2017.

A tal efecte, la Mesa de Contractació comprovarà al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la
proposició té poder bastant per formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera
i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició
per contractar.
Per tal d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, els licitadors
hauran de presentar la documentació que es detalla seguidament:
a) Solvència econòmica i financera
- volum anual de negoci en l’àmbit a què fa referència el contracte referit a l’any de major
volum de negoci dels darrers tres exercicis tancats en funció de la data d’inici d’activitats
de l’empresa (iva exclòs). Quedarà acreditada aquesta solvència si l’import és igual o
superior a: 100% al valor estimat del contracte.
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La capacitat esmentada s’acreditarà conforme allò previst a l’article 159.4.a) LCSP 2017,
que exigeix que tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través
d’aquest procediment simplificat hauran d’estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic, o quan procedeixi de conformitat amb allò
establert a l’apartat 2 de l’article 96 LCSP 2017 al Registre Oficial de la corresponent
Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d’ofertes sempre que no es vegi
limitada la concurrència.

- Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import
mínim de 50.000,00 €.
b) Solvència tècnica o professional
Subministres realitzats de igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte en el curs dels tres últims exercicis indicant import, data i destinatari. L’import
anual acumulat en l’any de major execució deurà ser igual o superior a cinquanta mil
euros (50.000 euros).

CONCEPTE

CUANTIA (EUROS)

Subministrament de lluminàries

26.981,70

Obres de instal·lació

6.104,08

13% de despeses generals

4.301,15

6% de benefici industrial

1.985,15

Import IVA

8.268,14

Import (IVA inclòs)

47.640,22

El pressupost base de licitació ascendeix a quaranta-set mil sis-cents quaranta amb
vint-i-dos cèntims d’euro.

CLÀUSULA 5ª. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària:
- 1650-61900 «inversions en enllumenat públic»
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CLÀUSULA 4ª. Valor estimat del preu del contracte i pressupost base de licitació.

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació anteriorment indicada del Pressupost
General municipal prorrogat de l'any 2019, en la que existeix crèdit suficient que queda
retingut.
CLÀUSULA 6ª. Termini de lliurament.
El contractista estarà obligat a lliurar els béns objecte de subministrament i a fer les obres
corresponents en el termini màxim de 2 mesos, termini que començarà a computar des de
l’endemà a la formalització del contracte administratiu, de conformitat amb les
prescripcions tècniques i clàusules administratives.
CLÀUSULA 7ª. Procediment d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert, regint-se, així mateix, per les regles
aplicables a la tramitació simplificada del mateix, de conformitat amb allò previst a l’article
159 LCSP 2017.
CLÀUSULA 8ª. Presentació, forma i contingut de les proposicions
La tramitació del present procediment serà electrònica, de forma que les proposicions
hauran de presentar-se necessària i únicament al registre indicat a l’anunci de licitació i
als presents plecs, ubicat en la plataforma: sobre digital.

L’anunci de licitació del contracte únicament precisarà de publicació al perfil de contractant
de l’òrgan de contractació.. Tota la documentació necessària per a la presentació de
l’oferta estarà disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l’anunci al
perfil de contractant esmentat.
La presentació de l’oferta exigirà la declaració responsable del signant respecte a ostentar
la representació de la societat que presenta l’oferta, a comptar amb l’adequada solvència
econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent; a comptar
amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; a no estar incurs en cap
prohibició de contractar; i es pronunciarà sobre l’existència del compromís a què es
refereix l’article 75.2 LCSP 2017.
A tal efecte, el model d’oferta que figuri com annex al present plec recull aquesta
declaració responsable.
Addicionalment, en el cas que l’empresa fos estrangera, la declaració responsable
inclourà el sotmetiment al fur espanyol.
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El termini per a la presentació de proposicions serà de quinze dies naturals a comptar des
del següent a la publicació al perfil de contractant de l’anunci de licitació.

En el supòsit que l’oferta es presentés per una unió temporal d’empresaris, haurà
d’acompanyar a aquella el compromís de constitució de la unió.
L’oferta, juntament amb la declaració responsable inclosa en el model d’oferta, es
presentarà en un únic arxiu electrònic.
Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament al registre indicat a
l’anunci de licitació.
La declaració responsable esmentada haurà d’estar signada i amb la corresponent
identificació, en la qual el licitador posi de manifest el següent:
1. Que la societat està vàlidament constituïda i que conforme el seu objecte social pugui
presentar-se a la licitació, així com que el signant de la declaració ostenta la deguda
representació per a la presentació de la proposició i d’aquella.
2. Que compta amb la corresponent classificació, en el seu cas, o que compleix els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les
condicions que estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document
europeu únic de contractació a què es refereix l’article següent.
3. Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 LCSP 2017.

Així mateix, en els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb l’article 75 LCSP 2017, cadascuna d’elles també haurà de
presentar una declaració responsable.
A més de la declaració responsable referida, les empreses estrangeres hauran d’aportar
una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitant.
L’òrgan o la mesa de contractació podran demanar als candidats o licitadors que presentin
la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.
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4. La designació d’una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions, que
haurà de ser “habilitada” de conformitat amb allò disposat a la Disp. Addic. 15ª LCSP
2017.

No obstant això, quan l’empresari estigui inscrit al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic o figuri en una base de dades nacional d’un
Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests
siguin accessibles de forma gratuïta per als esmentats òrgans, no estarà obligat a
presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites als
esmentats llocs.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar a les quals es refereix l’article 140 LCSP 2017, hauran de concórrer en la data
final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.
La proposició econòmica (oferta) s’ajustarà al model de l’ANNEX i haurà de venir signada
electrònicament
CLÀUSULA 9ª. Garantia Provisional
D’acord amb allò establert a l’article 159.4.b) LCSP 2017, no serà necessari que els
licitadors constitueixin garantia provisional.
CLÀUSULA 10ª. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació per tal de
determinar la millor oferta, entesa aquesta en base a criteri de qualitat – preu.

1r.- Millor preu ofert: Es valorarà fins a un màxim de 50 punts sobre el total el millor preu
ofert pels licitadors, que serà objecte de valoració per part dels Serveis Tècnics municipals
atesa la següent fórmula matemàtica:
- L'oferta més avantatjosa serà valorada amb 50 punts i la resta de les ofertes seran
valorades mitjançant una proporció inversa, d'acord amb la següent fórmula:
50 x oferta més avantatjosa / oferta a valorar = puntuació de l'oferta.
2n.- Millores: Es valoraran fins a un màxim de 50 punts sobre el total les millores ofertes i
acceptades per aquesta Administració, que seran objecte de valoració per part dels
Serveis Tècnics municipals atesa la següent taula:
2.1.- Millora 1: Millora en el nombre de fanals solars subministrats i col·locats tal com
s’especifica en el corresponent projecte d'execució d'obra pública ordinària consistent en
“Enllumenat solar de diversos nuclis aïllats”: Per a cada punt de més, col·locat en la
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Per al càlcul de la millor oferta es tindrà en compte el següent:

ubicació que determini el propi Ajuntament, es valorarà en 15 punts amb un màxim de 30
punts.
2.2.- Millora 2: Millora en les següents garanties previstes en alguna de les diferents parts
del subministrament dels fanals solars que consten en el nomenat projecte d'execució
d'obra pública ordinària consistent en “Enllumenat solar de diversos nuclis aïllats”:
-Per a cada any de garantia de les plaques fotovoltaiques (previst 5 anys com a mínim):
2,5 punts amb un màxim de 5 punts.
-Per a cada any de garantia de les bateries acumuladors (previst 3 anys com a mínim): 5
punts amb un màxim de 10 punts.
2.3.- Millora 3: Millora en la reducció del termini de lliurament del subministrament i les
obres corresponents, de manera que cada setmana d'antelació en la data d’acabament
previst en els plecs, es valorarà amb 2,5 punts, amb un màxim de 5 punts.
No es podran oferir millores diferents de les previstes en els presents plecs.
CLÀUSULA 11ª.-Règim de revisió de preus
De conformitat amb allò establert a l’article 9 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel
qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia
espanyola, i l’article 103 LCSP 2017, que regulen els requisits per tal que procedeixi la
revisió de preus en els contractes del sector públic, a aquest contracte no resulta aplicable
l’esmentada revisió.
CLÀUSULA 12ª. Mesa de contractació

a) President: Jordi Torné Solé.
b) Vocals:
- Marc Ballester Pla com a Secretari-Interventor
- Yolanda León Giménez.
- Gemma Fenoy Jiménez.
c) Secretaria: Irene Bolet Jiménez.
CLÀUSULA 13ª. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb allò previst als articles 190 i 191 LCSP 2017,
ostenta les següents prerrogatives:
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La Mesa de Contractació estarà formada pels següents membres:

a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne l’efecte.
CLÀUSULA 14ª. Qualificació de la documentació i obertura de proposicions
La Mesa de contractació es constituirà després de la finalització del termini de presentació
de les proposicions, i procedirà a l’obertura dels arxius electrònics i qualificarà la
documentació administrativa continguda en els mateixos.
En l’acte públic esmentat es procedirà a la lectura del resultat d’aquella.
Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a:
1er Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec,
avaluar i classificar les ofertes.
2n Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.

4t Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació
electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com per què aporti el
compromís al qual es refereix l’article 75.2 i la documentació justificativa de què disposa
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte conforme l’article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació.
En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que
és anormalment baixa per donar-se els supòsits previstos a l’article 149 LCSP 2017, la
mesa, realitzades les actuacions recollides als punts 1er i 2n anteriors, seguirà el
procediment previst a l’article 149 LCSP 2017, si bé el termini màxim per tal que justifiqui
la seva oferta el licitador no podrà superar els 5 dies hàbils des de l’enviament de la
corresponent comunicació.
CLÀUSULA 15ª. Adjudicació del contracte
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3er Comprovar al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l’empresa
està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular
l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica, o, en el seu cas, la
classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.

Presentada la garantia definitiva i, en els casos en què resulti preceptiva, prèvia
fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes previstos a la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en un termini no superior a 5
dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com adjudicatari,
procedint-se, un cop adjudicat el mateix, a la seva formalització.
En cas que en el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir l’esmentada
garantia definitiva.
En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació que no
estigui inscrita al Registre de Licitadors, la mateixa s’haurà d’aportar en el termini de 7
dies hàbils establert per presentar la garantia definitiva.
Si en l’exercici de les seves funcions la mesa de contractació, o en el seu defecte, l’òrgan
de contractació, tingués indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment
de contractació, en el sentit definit a l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de
Defensa de la Competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del
contracte a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o, en el seu cas, a
l’autoritat de competència autonòmica corresponent, a l’efecte que a través d’un
procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells. La remissió dels indicis esmentats
tindrà efecte suspensiu en el procediment de contractació. Si la remissió la realitza la
mesa de contractació en donarà compte a l’òrgan de contractació. Reglamentàriament es
regularà el procediment al qual es refereix el present paràgraf.

El licitador que presenti la millor oferta en la licitació dels contractes haurà de constituir
una garantia del 5% del preu final ofertat, exclòs l’IVA, d’acord a qualsevol dels mitjans
establerts a l’article 108 LCSP 2017.
Segons el que disposa l’article 111 LCSP 2017, la garantia no serà tornada o l’aval o
assegurança de caució cancel·lat, fins que s’hagi produït el venciment del termini de
garantia i complit satisfactòriament el contracte, o fins que es declarés resolució d’aquest
sense culpa per al contractista.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos a l’article 110 LCSP 2017, i
transcorregut un any des de la data d’acabament del contracte, sense que la recepció
formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es
procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació un cop depurades les
responsabilitats a què es refereix l’esmentat article 110.
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CLÀUSULA 16ª. Garantia definitiva

CLÀUSULA 17ª. Devolució i cancel·lació de la garantia definitiva
La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva es durà a terme en els termes
establerts a l’article 111 LCSP 2017, sempre que hagin finalitzat els períodes de garanties
corresponents als contractes derivats i hagin complit satisfactòriament les obligacions
corresponents a aquells.
CLÀUSULA 18ª. Ofertes anormalment baixes
El caràcter anormal de les ofertes s’apreciarà en funció del preu ofertat, considerant-se
com a tal la baixa superior a 25 unitats percentuals.
En tot cas, s’estarà a allò previst a l’article 149 LCSP 2017 per a la regulació i règim jurídic
de les ofertes anormalment baixes.
CLÀUSULA 19ª. Notificació de l’adjudicació
Sense perjudici d’allò establert a l’apartat 1 de l’article 155 LCSP 2017, la notificació i la
publicitat a què es refereix l’apartat anterior hauran de contenir la informació necessària
que permeti als interessats / a les interessades en el procediment d’adjudicació interposar
recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació, i entre ella en tot cas
haurà de figurar la següent:

b) Respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, els motius pels quals
no s’hagi admès la seva oferta, inclosos, en els casos contemplats a l’article 126.7 i 8
LCSP 2017, els motius de la decisió de no equivalència o de la decisió que les obres, els
subministraments o els serveis no s’ajusten als requisits de rendiment o a les exigències
funcionals, i un desglossament de les valoracions assignades als distints licitadors,
incloent l’adjudicatari.
c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de
l’adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb preferència
respecte d’aquelles que hagin presentat la resta de licitadors les ofertes dels quals hagin
estat admeses; i, en el seu cas, el desenvolupament de les negociacions o el diàleg amb
els licitadors.
En la notificació s’indicarà el termini en què ha de procedir-se a la formalització del
contracte conforme a l’apartat 3 de l’article 153 LCSP 2017.
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a) En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals
s’hagi desestimat la seva candidatura.

La notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb allò establert a la
Disposició Addicional Quinzena LCSP 2017.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o proposició
que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren al plec.
CLÀUSULA 20ª. Perfecció i formalització del contracte
El contracte es perfeccionarà mitjançant l’adjudicació realitzada per l’òrgan de
contractació, formalitzant-se en document administratiu dins del termini de quinze dies
hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació del mateix (art. 153
LCSP 2017).
El contracte podrà formalitzar-se en escriptura pública si així ho sol·licita el contractista,
corrent al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament.
De conformitat amb allò previst a l’article 154.1 LCSP 2017, la formalització del contracte
haurà de publicar-se, juntament amb el corresponent contracte, en un termini no superior
a quinze dies després del perfeccionament del contracte al perfil de contractant de l’òrgan
de contractació.
CLÀUSULA 21ª. Risc i ventura
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons allò disposat
per l’article 197 LCSP 2017.

L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments efectivament
lliurats i formalment rebuts per l’Administració segons les condicions establertes al
contracte.
En relació amb les obres a realitzar, el pagament del preu del contracte es realitzarà en la
forma establerta a l’article 198 LCSP 2017.
Sense perjudici d’allò establert a l’apartat 4 de l’article 210 LCSP 2017 i a l’apartat 1 de
l’article 243 LCSP 2017, l’Administració haurà d’aprovar les certificacions d’obra o els
documents que acreditin la conformitat amb allò disposat en el contracte dels béns lliurats
o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació
del servei.
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CLÀUSULA 22ª. Abonaments al contractista

El pagament es realitzarà contra factura, expedida d’acord amb la normativa vigent,
degudament conformada pel regidor de l'àrea, o en el seu cas, pel designat com a
responsable del contracte, previ informe dels serveis tècnics.
L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb
allò disposat al contracte dels bens lliurats o serveis prestats, sense perjudici d’allò
establert a l’apartat 4 de l’article 210, i si es demorés, haurà d’abonar al contractista, a
partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. Per tal que hi hagi lloc a l’inici del còmput del termini per a la
meritació d’interessos, el contractista haurà d’haver complert l’obligació de presentar la
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts a la
normativa vigent sobre la factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies
des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

Si la demora en el pagament fos superior a quatre mesos, el contractista podrà procedir, si
escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a
l’Administració, amb un mes d’antelació, tal circumstància, a l’efecte del reconeixement
dels drets que puguin derivar-se de la suspensió esmentada, en els termes establerts a la
LCSP 2017.
Si la demora de l’Administració fos superior a sis mesos, el contractista tindrà dret, així
mateix, a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència
se n’originin.
CLÀUSULA 23ª. Modificació del contracte
L’òrgan de contractació podrà acordar, un cop perfeccionat el contracte i per raons
d’interès públic, modificacions en el mateix, sense perjudici dels supòsits previstos a la
LCSP 2017 respecte a la successió en la persona del contractista, cessió del contracte,
revisió de preus i ampliació del termini d’execució, els contractes administratius només
podran ser modificats per raons d’interès públic en els casos i en la forma previstos als
articles 203 i següents LCSP 2017 i d’acord amb el procediment regulat a l’article 191
LCSP 2017, amb les particularitats previstes a l’article 207 LCSP 2017.
CLÀUSULA 24ª. Suspensió del contracte
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En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura
davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts a la normativa vigent
sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’iniciarà fins transcorreguts trenta
dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense que l’Administració hagi
aprovat la conformitat, si procedeix, i efectuat el corresponent abonament.

L’Ajuntament podrà acordar per raons d’interès públic la suspensió de l’execució del
contracte. Igualment procedirà la suspensió del contracte si es donés la circumstància
assenyalada a l’article 208 LCSP 2017.
L’efecte de la suspensió del contracte es regirà pel que disposa l’article 208 LCSP 2017,
així com en els preceptes concordants del RGLCAP.

CLÀUSULA 25ª. Cessió i sotscontractació del contracte
La cessió del present contracte es realitzarà en els termes de l’article 214 LCSP 2017, i,
en tot cas, hauran de respectar-se els següents requisits:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
L’autorització esmentada s’atorgarà sempre que es donin els requisits previstos a les
lletres següents. El termini per a la notificació de la resolució sobre la sol·licitud
d’autorització serà de dos mesos, transcorregut el qual haurà d’entendre’s atorgada per
silenci administratiu.

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’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.

La sotscontractació en el present contracte es regirà pel que disposa l’article 215 LCSP
2017, i, en tot cas, se subjectarà a les següents condicions:
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b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte o que
hagi efectuat la seva explotació durant almenys una cinquena part del termini de durada
del contracte. No serà d’aplicació aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se el
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o s’ha posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes previstos a la legislació concursal.

Els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la part del contracte que tinguin previst
sotscontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condiciones de solvència professional o tècnica, dels sotscontractistes als
quals es vagi a encomanar la seva realització.
En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, a més tardar, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la
intenció de celebrar els sotscontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén
sotscontractar i la identitat, dades de contracte i representant o representants legals del
sotscontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència
als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que el
mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 LCSP 2017.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota
la informació necessària sobre els nous sotscontractistes.
En el cas que el sotscontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la sotscontractació, la comunicació d’aquesta circumstància serà
suficient per acreditar l’aptitud del mateix.

El licitador haurà de comunicar en la seva oferta les circumstàncies referides a la possible
part del contracte que pretenen sotscontractar, de forma que els sotscontractes que no
s’ajustin a allò indicat en l’oferta, per celebrar-se amb empresaris distints dels indicats
nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació diferents a les
assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des que
s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a què es refereix l’article 215 LCSP
2017, llevat que amb anterioritat haguessin estat autoritzats expressament, sempre que
l’Administració no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos.
Aquest règim serà igualment aplicable si els sotscontractistes haguessin estat identificats
en l’oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.
Sota la responsabilitat del contractista, els sotscontractes podran concloure’s sense
necessitat de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària
per atendre a una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així
es justifica suficientment.
Els sotscontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant
l’Administració, amb subjecció estricta als plecs de clàusules administratives particulars o
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L’acreditació de l’aptitud del sotscontractista podrà realitzar-se immediatament després de
la celebració del sotscontracte si aquesta és necessària per atendre a una situació
d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.

document descriptiu, i als termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en
matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix l’article 201 LCSP 2017.
El coneixement que tingui l’Administració dels sotscontractes celebrats en virtut de les
comunicacions a què es refereixen l’article 215 LCSP 2017, o l’autorització que atorgui en
el supòsit previst a l’article 215 LCSP 2017, no alteraran la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.
En cap cas podrà concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en
algun dels supòsits de l’article 71.
El contractista haurà d’informar als representants dels treballadors de la sotscontractació,
d’acord amb la legislació laboral.
Sense perjudici d’allò establert a la Disposició Addicional 51 LCSP 2017, els
sotscontractistes no tindran acció directa davant l’Administració contractant per les
obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del
contracte principal i dels sotscontractes.
CLÀUSULA 26ª. Drets i obligacions del contractista
El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules del mateix i d’acord amb les
instruccions que per a la seva interpretació donés l’Ajuntament al contractista.

Si els béns no es troben en estat de ser rebuts es farà constar així en l’acta de recepció i
es donaran les instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes
observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb allò pactat.
Per tant, són de compte del contractista les despeses i impostos, anuncis, ja sigui en
Butlletins, Diaris oficials o en qualsevol mitjà de comunicació, els de formalització del
contracte en el supòsit d’elevació a escriptura pública així com de quantes llicències,
autoritzacions i permisos procedeixin per tal d’executar i lliurar correctament els béns
objecte del subministrament.
Així mateix vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l’empresa hagi de realitzar per
al compliment del contracte, com són les generals, financers, d’assegurances, transports i
desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de
comprovació i assaig, taxes i tot tipus de tributs, l’IVA, l’impost que per la realització de
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Les despeses del lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al lloc
convingut seran de compte del contractista.

l’activitat pogués correspondre i qualssevol altres que poguessin derivar-se de l’execució
del contracte durant la vigència del mateix.
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d’adjudicació,
s’entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol tipus que gravin els
diversos conceptes.
No obstant això, en tot cas, en l’oferta econòmica, s’indicarà com a partida independent
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de
seguretat social, d’integració social de persones amb discapacitat i de prevenció de riscos
laborals, conforme allò disposat a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de
Riscos Laborals i en el Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat per Reial Decret
39/1997, de 17 de gener, així com d’aquelles que es promulguin durant l’execució del
contracte.
CLÀUSULA 27ª. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les recollides a l’article 211 LCSP 2017, així com
les següents (art. 306 LCSP 2017):

b) El desistiment un cop iniciada l’execució del subministrament o la suspensió del
subministrament per un termini superior a vuit mesos acordada per l’Administració, llevat
que en el termini s’assenyali altre menor.
La resolució del contracte donarà lloc a la recíproca devolució dels béns i de l’import dels
pagaments realitzats, i, quan no fos possible o convenient per a l’Administració, haurà
d’abonar aquesta el preu dels efectivament lliurats i rebuts de conformitat.
En els supòsits establerts a la lletra a), només tindrà dret el contractista a percebre, per
tots els conceptes, una indemnització del 3 per cent del preu de l’adjudicació del
contracte, IVA exclòs.
En els supòsits contemplats a la lletra b), el contractista tindrà dret a percebre, per tots els
conceptes, el 6 per cent del preu d’adjudicació del contracte dels subministraments
deixats de realitzar en concepte de benefici industrial, IVA exclòs, entenent-se per
subministraments deixats de realitzar aquells que resultin de la diferència entre els
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a) El desistiment abans de la iniciació del subministrament o la suspensió de la iniciació
del subministrament per causa imputable a l’Administració per termini superior a quatre
mesos a partir de la data assenyalada en el contracte per al lliurament llevat que en el
plec s’assenyali altre menor.

reflectits en el contracte primitiu i les seves modificacions aprovades, i els que fins la data
de notificació del desistiment o de la suspensió s’haguessin realitzat.
Així mateix, per a la prestació relativa a les obres, s’estarà al que disposen els articles 245
i 246 LCSP 2017, mentre que per a la prestació relativa al subministrament s’estarà al que
disposen, a més, els articles 306 i 307 de l’esmentada LCSP 2017.
CLÀUSULA 28ª. Jurisdicció
Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi
a la via administrativa, i podran ser impugnats davant la Jurisdicció contenciosa –
administrativa.
CLÁUSULA 29ª. Tractament de les dades de caràcter personal

La informació serà facilitada per escrit o per altres mitjans, fins i tot, si procedeix, per
mitjans electrònics. Quan ho sol·liciti l’interessat / la interessada, la informació podrà
facilitar-se verbalment sempre que es demostri la identitat de l’interessat / la interessada
per altres mitjans.
El responsable del tractament facilitarà a l’interessat / la interessada l’exercici dels seus
drets en virtut dels articles 12 i ss LOPD/18.
En els casos a què es refereix l’apartat 2 de l’article 11 RGPD, el responsable no es
negarà a actuar a petició de l’interessat / la interessada per tal d’exercir els seus drets en
virtut dels articles 15 a 22 de la norma esmentada i articles 12 i ss LOPD/18, llevat que
pugui demostrar que no està en condicions d’identificar a l’interessat / la interessada.
Així mateix, el responsable del tractament facilitarà a l’interessat / la interessada
informació relativa a les seves actuacions sobre la base d’una sol·licitud segons els
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L’Ajuntament de Torrelles de Foix, com a responsable del tractament, prendrà les mesures
oportunes per facilitar a l’adjudicatari del contracte, en qualitat d’interessat, tota informació
indicada als articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) -RGPD-, així com
qualsevol comunicació segons els articles 15 a 22 i 34 de l’esmentada norma, i en allò
disposat als articles 11 i ss de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals -LOPD/18-, relativa al tractament, en forma
concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, en
particular qualsevol informació dirigida específicament a un infant, si és el cas.

articles 15 a 22 RGPD, i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes a partir de la recepció
de la sol·licitud.
El termini esmentat podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en
compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.
El responsable informarà a l’interessat / la interessada de qualsevol de les pròrrogues
esmentades en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els
motius de la dilació.
Quan l’interessat / la interessada presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, la
informació es facilitarà per mitjans electrònics quan sigui possible, a menys que
l’interessat / la interessada sol·liciti que es faciliti d’altra forma.
Si el responsable del tractament no dona curs a la sol·licitud de l’interessat / la
interessada, li informarà sense dilació, i a més tardar transcorregut un mes de la recepció
de la sol·licitud, de les raons de la seva no actuació i de la possibilitat de presentar una
reclamació davant una autoritat de control i d’exercitar accions judicials.
La informació facilitada en virtut dels articles 13 i 14 RGPD, així com tota comunicació i
qualsevol actuació realitzada en virtut dels articles 15 a 22 i 34 RGPD seran a títol gratuït.
Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al
seu caràcter repetitiu, el responsable del tractament podrà:

b) Negar-se a actuar respecto de la sol·licitud.
El responsable del tractament suportarà la càrrega de demostrar el caràcter
manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud.
Quan s’obtinguin de l’adjudicatari dades personals relatives a ell, el responsable del
tractament d’aquesta Administració, en el moment en què aquests s’obtinguin, li facilitarà
tota la informació indicada a continuació (art. 13 RGPD):
a) La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.
b) Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.
c) Les finalitats del tractament a què es destinin les dades personals i la base jurídica del
tractament.
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a) Cobrar un cànon raonable en funció dels costos administratius assumits per facilitar la
informació o la comunicació o realitzar l’actuació sol·licitada, o

d) Quan el tractament es basi en la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 6 RGPD, els
interessos legítims del responsable o d’un tercer;
e) Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.
f) La intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització
internacional i l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió, o, en el
cas de les transferències indicades als articles 46 o 47 o el paràgraf segon de l’article 49.1
RGPD, referència a les garanties adequades o apropiades i als mitjans per obtenir una
còpia d’aquestes o al fet que s’hagin prestat.
A més de la informació esmentada anteriorment, el responsable del tractament de dades
d’aquesta Administració facilitarà a l’adjudicatari del present contracte, en el moment en
què s’obtinguin les dades personals, la següent informació necessària per garantir un
tractament de dades lleial i transparent.
a) El termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan no sigui possible,
els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
b) L’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades
personals relatives a l’interessat / la interessada, i la seva rectificació o supressió, o la
limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat
de les dades.

d) El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
e) Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit
necessari per subscriure un contracte, i si l’interessat / la interessada està obligat /
obligada a facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències de
no facilitar tals dades;
f) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es
refereixen els apartats 1 i 4 de l’article 22 RGPD i, al menys en tals casos, informació
significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes
del tractament esmentat per a l’interessat / la interessada.
Quan el responsable del tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per
a una finalitat que no sigui aquella per a la qual es van recollir, proporcionarà a l’interessat
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c) Quan el tractament estigui basat a l’article 6.1.a), o l’article 9.2.a) RGPD, l’existència del
dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

/ la interessada, amb anterioritat al tractament ulterior esmentat, informació sobre aquesta
altra finalitat i qualsevol informació addicional pertinent a tenor del que s’ha exposat.
Les disposicions dels apartats abans esmentats no seran aplicables quan i en la mesura
en què l’interessat / la interessada ja disposi de la informació.
Així mateix, el responsable del tractament de dades tindrà en compte les següents
circumstàncies:
A.- Quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’adjudicatari del contracte, el
responsable del tractament li facilitarà la següent informació (art 14.1 RGPD):
a) La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant;
b) Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau;
c) Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals, així com la base
jurídica del tractament;
d) Les categories de dades personals de què es tracti;

f) La intenció del responsable de transferir dades personals a un destinatari a un tercer
país o organització internacional i l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la
Comissió, o, en el cas de les transferències indicades als articles 46 o 47 o el paràgraf
segon de l’article 49.1 RGPD, referència a les garanties adequades o apropiades i als
mitjans per obtenir una còpia d’elles o al fet que s’hagin prestat.
B.- A més de la informació esmentada a l’apartat anterior, relatiu a les dades personals
que no s’hagin obtingut de l’adjudicatari del contracte, el responsable del tractament
facilitarà a l’interessat / la interessada la següent informació necessària per garantir un
tractament dades lleial i transparent respecte de l’interessat / la interessada (art. 14.2
RGPD):
a) El termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui
possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
b) Quan el tractament es basi en l’article 6.1.f) RGPD, els interessos legítims del
responsable del tractament o d’un tercer.
c) L’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades
personals relatives a l’interessat / la interessada, i la seva rectificació o supressió, o la
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e) Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de
les dades.
d) Quan el tractament estigui basat en l’article 6.1.a), o l’article 9.2.a) RGPD, l’existència
del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud
del tractament basada en el consentiment abans de la seva retirada.
e) El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;
f) La font de la qual procedeixen les dades personals i, si escau, si procedeixen de fonts
d’accés públic.
g) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es
refereixen els apartats 1 i 4 de l’article 22 RGPD i, almenys en tals casos, informació
significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes
del tractament esmentat per a l’interessat / la interessada.
El responsable del tractament facilitarà la informació indicada als apartats A) i B) (art. 14.3
RGPD):

b) Si les dades personals han d’utilitzar-se per a comunicació amb l’interessat / la
interessada, a més tardar en el moment de la primera comunicació a l’interessat / la
interessada esmentat / esmentada, o si està previst comunicar-los a altre destinatari, a
més tardar en el moment en què les dades personals siguin comunicades per primera
vegada.
Quan el responsable del tractament projecti el tractament ulterior de les dades personals
per a una finalitat que no sigui aquella per a la qual es van obtenir, proporcionarà a
l’interessat / la interessada, abans del tractament ulterior esmentat, informació sobre
aquesta altra finalitat i qualsevol altra informació pertinent indicada a l’apartat B abans
esmentat.
Les disposicions dels apartats 1 a 4 de l’article 14 RGPD no seran aplicables quan i en la
mesura en què:
a) L’interessat / La interessada ja disposi de la informació.
b) La comunicació de la informació esmentada resulti impossible o suposi un esforç
desproporcionat, en particular per al tractament amb finalitats d’arxivament en interès
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a) Dins d’un termini raonable, un cop obtingudes les dades personals, i a més tardar dins
d’un mes, ateses les circumstàncies específiques en els quals es tractin les dades
esmentades.

públic, finalitats d’investigació científica o història o finalitats estadístiques, a reserva de
les condicions i garanties indicades a l’article 89.1 RGPD, o en la mesura en què
l’obligació esmentada a l’apartat 1 de l’art. 14 de l’esmentat Reglament pugui impossibilitat
o obstaculitzar greument l’assoliment dels objectius de tal tractament. En tals casos, el
responsable adoptarà mesures adequades per protegir els drets, llibertats i interessos
legítims de l’interessat / la interessada, fins i tot fent pública la informació.
c) L’obtenció o la comunicació estigui expressament establerta pel Dret de la Unió o dels
Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament i que estableixi mesures
adequades per protegir els interessos legítims de l’interessat / la interessada, o quan les
dades personals hagin de seguir tenint caràcter confidencial sobre la base d’una obligació
de secret professional regulada pel Dret de la Unió o dels Estats membres, inclosa una
obligació de secret de naturalesa estatutària.
L’adjudicatari del present contracte podrà exercir el dret d’accés a les dades de caràcter
personal en els termes de l’article 15 RGPD així com exercir el dret de rectificació en els
termes de l’article 16 RGPD, i el dret a l’oblit segons les previsions de l’article 17 RGPD.
L’adjudicatari del present contracte, a més, tindrà dret a obtenir del responsable del
tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les
condicions següents (art. 18 RGPD):
a) L’interessat / La interessada impugni l’exactitud de les dades personals, durant un
termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos.

c) El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament,
però l’interessat / la interessada els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de
reclamacions.
d) L’interessat / La interessada s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21.1
RGPDP mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de
l’interessat / la interessada.
L’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21.1 RGPDP mentre es verifica
si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat / la interessada.
Així mateix, quan el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut del que s’ha
exposat en relació a la limitació del tractament, les dades esmentades només podran ser
objecte del tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de
l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o per a la
Página 23 de 29

Codi Validació: 77E7XASXE95ESNDN4Q79W69MD | Verificació: http://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 29

b) El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i
sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.

protecció dels drets d’altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important
de la Unió o d’un determinat Estat membre.
Si l’adjudicatari del present contracte ha obtingut la limitació del tractament segons el que
s’ha exposat dalt, serà informat pel responsable abans de l’aixecament de la limitació
esmentada.
El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades
personals o limitació del tractament efectuat segons els articles 16.1, 17.1 i 18.1 RGPD a
cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que
sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà a
l’interessat / la interessada sobre els destinataris esmentats, si aquest així ho sol·licita (art.
19 RGPD).
L’adjudicatari podrà exercir el dret de portabilitat de les dades de forma que tindrà dret a
rebre les dades personals que li pertoquen, que hagi facilitat a un responsable del
tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a altre
responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual li’ls hagués
facilitat, quan (art. 20 RGPD):
a) El tractament estigui basat en el consentiment segons l’article 6.1.a), o l’article 9.2.a)
RGPD o a un contracte segons l’article 6.1. b) RGPD.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb el que s’ha exposat,
l’interessat / la interessada tindrà dret a què les dades personals es transmetin
directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
L’exercici del dret de portabilitat de dades s’entendrà sense perjudici de l’article 17 RGPD.
Tal dret no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament.
El dret de portabilitat de dades no afectarà negativament als drets i llibertats d’altres.
L’adjudicatari tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la
seva situació particular, a què dades personals que li pertoquin siguin objecte d’un
tractament basat en allò disposat a les lletres e) o f) de l’apartat 1 de l’article 6 RGPD,
inclosa l’elaboració de perfils sobre la base de les disposicions esmentades. El
responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti
motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els trets i
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b) El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

les llibertats de l’interessat / la interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de
reclamacions (art.21 1 RGPD).
En relació amb el tractament de les dades, el responsable del tractament aplicarà, tant en
el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del propi
tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la pseudonimització,
concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la
minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament, per tal de
complir els requisits del RGPD i protegir els drets dels interessats / de les interessades
(art. 25.1 RGPD).
El responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades
per tal de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades
personals que siguin necessàries per a cadascuna de les finalitats específiques del
tractament. Aquesta obligació s’aplicarà a la quantitat de dades personals recollides, a
l’extensió del seu tractament, al seu termini de conservació i a la seva accessibilitat. Tals
mesures garantiran en particular que, per defecte, les dades personals no siguin
accessibles, sense la intervenció de la persona, a un nombre indeterminat de persones
físiques (art. 25.2 RGPD).
A tal efecte, podrà utilitzar-se un mecanisme de certificació aprovat segons l’article 42
RGPD com element que acrediti el compliment de les obligacions establertes als apartats
1 i 2 de l’article 25 RGPD.

CLÀUSULA 30ª.- Clàusula de Confidencialitat
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter
confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és
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En tot cas, l’Ajuntament de Torrelles de Foix vetllarà per què l’adjudicatari pugui exercir de
forma correcta els drets previstos als articles 12 a 18 LOPD/18.
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correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació
administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.

ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SIGNANT PREVISTA A
L’ARTICLE 159.4 c) SUBSTITUTIVA DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA.
El/la
senyor/a
..................................................................................,
amb
DNI
número...................... en nom propi o com a.......................................... de l’empresa o
entitat ...........................................................................amb CIF número......................, amb
domicili social a ............................................
DECLARO:
1º Que el sotasignant ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta.
2º Que l’empresa a la qual represento:
- Compta amb la solvència econòmica, financera i tècnica demanada per aquest
expedient, o en el seu cas la classificació corresponent.
- Disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
- No es troba incursa en cap de les prohibicions de contractar amb l’Administració pública.
3º Que en cas de recórrer a les capacitats d’altres empreses per complir amb els criteris
de solvència exigits, adjunto a aquesta declaració responsable el compromís escrit en
aquest sentit de les esmentades entitats, segons exigeix l’article 75.2 de la LCSP.

5º Que, en cas de ser una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa del fur propi.
6º Que la societat està vàlidament constituïda i que conforme el seu objecte social pot
presentar-se a la licitació.
Per tal d’acreditar els requisits específics esmentats, omplo aquesta
declaració responsable:
Persona a efectes de notificacions:..............................................
Telèfon mòbil per notificacions:....................................................
Adreça/es de correu electrònic:........................................................
Objecte social de l’empresa:...................................................................
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4º Que en cas de constituir una Unió Temporal d’Empreses (UTE), adjuntarà a aquesta
declaració un Compromís de Constitució de la Unió.

L’empresa recorre a la solvència i mitjans d’altres empreses o té intenció de
subscriure subcontractes?: SI NO
Si la resposta és afirmativa, adjuntar una Declaració responsable de cadascuna
d’elles.
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Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin
per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte. SI/NO

ANNEX II MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En / Na ____, amb domicili a l’efecte de notificacions a l’adreça de correu electrònic ____,
amb DNI nº ____, en representació d’En / de NA ____ (o en nom propi), amb DNI nº
____, interessat / interessada en ____ per procediment obert simplificat del contracte
administratiu mixt de subministrament i obres de ____, expt. __/__, anunciat al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de ____, de data ____, faig constar que conec el plec de
clàusules administratives que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament,
prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte per
l’import de ____ € i ____ €, corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
L’import esmentat inclou a més tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicació, així com totes les despeses contemplades al Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix el contracte.
S’Ofereixen les següents millores:
Millora 1: Millora en el nombre de fanals solars subministrats i col·locats tal com
s’especifica en el corresponent projecte d'execució d'obra pública ordinària consistent en
“Enllumenat solar de diversos nuclis aïllats”: Nombre de fanals extra:______.

-Per les bateries acumuladors:______anys més.
Millora 3: Millora en la reducció del termini de lliurament del subministrament i les obres
corresponents:_________setmanes.
Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament
de ____ i en particular efectua el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals i materials suficients per dur a terme adequadament la prestació.
A ____, a ____ de ____ de ____.
Signatura del licitador»
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Millora 2: Millora en les següents garanties previstes en alguna de les diferents parts del
subministrament dels fanals solars que consten en el nomenat projecte d'execució d'obra
pública ordinària consistent en “Enllumenat solar de diversos nuclis aïllats”:
-Per les plaques fotovoltaiques:_____anys més.

