PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ARBRAT PER A JARFELS, S.A.

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: OBERT SIMPLIFICAT

Descripció
contracte

Pressupost
base de
licitació

Subministrament d’arbrat per a la societat Jarfels, S.A.

LOT 1: 16.965,78 €
LOT 2: 8.669,38 €

Tipificació
contracte

Subministrament

Codi CPV 03120000-8
03121100-6

TOTAL: 25.635,16 €

Codi CPA

AVÍS MODIFICACIÓ:
Les clàusules IV i V del present Plec han estat modificades parcialment, en virtut de resolució
de gerència de data 30/09/2019, que serà ratificada pel pròxim Consell d’Administració que es
celebri.
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1. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
CLÀUSULA I.

DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte el subministrament de diferents espècies d’arbres i plantes
per a la societat JARFELS, S.A., per tal de duu a terme la replantació de la ciutat de
Castelldefels, en compliment de l’encàrrec de gestió adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 21 de març de 2019.
L’objecte del present contracte es divideix en lots (2). Els lots en què es divideix i les
especificacions i detalls de cadascun d’aquests es recullen a les al Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.
Així doncs, les empreses licitadores, d’acord amb el seu objecte social, podran presentar oferta
de tots els lots o bé, d’un o alguns dels lots, de manera d’aquest expedient en pot resultar un o
més contractes.
El Codi CPV que correspon és:
CPV classe: Productes d’horticultura i vivers.
CPV codi: 03120000-8
CPV categoria: Plantes vives, bulbs, arrels i esqueixos.
CPV codi: 03121100-6
Per tal de contribuir amb els principis per a la contractació socialment responsable, en aquest
procés, s’han inclòs mesures d’inserció laboral per tal de fomentar la ocupació de persones
amb discapacitat; en la fase de licitació i en particular en els criteris d’adjudicació. Aquestes
mesures son:
a) Número o percentatge de treballadors discapacitats en la plantilla com criteri valoració.
CLÀUSULA II.

NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

La licitació d’aquest contracte esdevé necessària per tal que la societat municipal dugui a
terme la replantació del municipi de Castelldefels i per tant, doni compliment a l’encàrrec de
gestió adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de març de 2019.
Les necessitats a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment,
dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) resten acreditats a l’expedient.
CLÀUSULA III.

DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES

La durada del contracte s’estableix en 1 any, no prorrogable.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g)
LCSP.
CLÀUSULA IV.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 28.198,94 € (IVA
inclòs) amb desglossament següent:
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PRESSUPOST SENSE IVA

IVA (10%)

PRESSUPOST
BASE
LICITACIÓ

LOT 1:

Subministrament d’arbrat clima fred

15.423,44 €

1.542,34 €

16.965,78 €

LOT 2:

Subministrament d’arbrat clima càlid

7.881,25 €

788,13 €

8.669,38 €

TOTAL

23.304,69 €

2.330,47 €

25.635,16 €

COSTOS
DIRECTES
(72%)

COSTOS
INDIRECTES
(20%)

TOTAL EXECUSIÓ
MATERIAL

BENEFICI
INDUSTRIAL
(8%)

PRESSUPOST BASE
LICITACIÓ SENSE
IVA

11.104,87 €

3.084,69 €

14.189,56 €

1.233,87€

15.423,44 €

5.674,5 €

1.576,25 €

7.250,75 €

630,5 €

7.881,25 €

16.779,37 €

4.660,94 €

21.440,31€

1.864,37 €

23.304,69 €

LOT 1: Subministrament
d’arbrat clima fred
LOT 2: Subministrament
d’arbrat clima càlid
TOTAL

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art.
100 i concordants LCSP.
L’import del pressupost de la licitació té caràcter màxim i per tant, les empreses licitadores NO
podran en cap cas superar aquest import en les seves ofertes. Les empreses que presentin
ofertes que superin aquests preus seran excloses automàticament de la licitació.
CLÀUSULA V.

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Atès que el termini d'execució del contracte comprèn els exercicis pressupostaris 2019 i 2020,
s’autoritza la despesa amb caràcter plurianual, amb la condició suspensiva què existeixi
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el següent
detall:
EXERCICI

PRESSUPOST

IVA (10%)

TOTAL PRESSUPOST

2019

12.921,25 €

1.292,13 €

14.213,38 €

2020

10. 383,44 €

1.038,34 €

11.421,78 €

TOTAL

23.304,69 €

2.330,47 €

25.635,16 €

CLÀUSULA VI.

VALOR ESTIMAT

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de:

PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ (SENSE IVA)

IMPORT DE LES
EVENTUALS
PRÒRROGUES (SENSE
IVA)

IMPORT DE LES
MODIFICACIONS
PREVISTES AMB COST
ECONÒMIC
(SENSE IVA)

IMPORT ALTRES
CONCEPTES (SENSE IVA)
VALOR RESIDUAL

TOTAL VALOR
ESTIMAT
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LOT 1

15.423,44 €

-

3.084,69 €

LOT 2

7.881,25 €

-

1.576,25 €

9.457,50 €

TOTAL

23.304,69 €

-

4.660,94 €

27.965,63 €

CLÀUSULA VII.

-

18.508,13 €

RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El present contracte, de conformitat amb l’article 16 de la LCSP, es tipifica de subministrament.
Atès el caràcter de JARFELS, S.A. com a poder adjudicador no Administració Pública (PANAP), el
contracte té caràcter privat i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
El desconeixement del present Plec de clàusules administratives particulars i/o del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars o dels seus documents annexos i el desconeixement de
les instruccions o normes de tota índole aprovades per JARFELS, S.A. que puguin ser
d'aplicació en l'execució dels pactes, no eximirà al contractista de l'obligació del seu
compliment.
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació correspondrà a
JARFELS, S.A. i es farà tenint en compte el present Plec de condicions i el Plec de
Prescripcions Tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altra norma.
Si en la documentació hi haguessin contradiccions, prevaldrà el criteri més exigent, ja sigui
aquest tècnic o econòmic.
Quant a la seva preparació i adjudicació, el contracte es regeix pel que disposa el títol I del
llibre tercer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP), per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com per les seves disposicions
de desplegament.
En particular, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

•

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

•

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).

•

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret privat.
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Quant els seus efectes i extinció, es regeix per les normes de dret privat i les normes a què es
refereix el paràgraf primer de l’article 319 de la LCSP, en matèria mediambiental, social o
laboral, de condicions especials d’execució, de modificació del contracte, de cessió i
subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació; i la causa de resolució del
contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte, de conformitat amb els articles 204 i 205 de la
LCSP.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
local i per la normativa sectorial que resulti d’aplicació.
CLÀUSULA VIII.

ADMISSIÓ DE VARIANTS

No s’admeten variants.
CLÀUSULA IX.

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I ÒRGAN
DE CONTRACTACIÓ

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i, atenent a que el valor estimat d’aquest
contracte és inferior a 100.000 euros, en aquesta licitació s’utilitzarà el procediment obert
simplificat per a l’adjudicació del contracte.
L’expedient és tramitarà aplicant les especialitats previstes en l’article 159 de la LCSP. En tot
allò que no preveu aquest article s’han d’observar les normes generals aplicables al
procediment obert regulat en la LCSP.
L’òrgan de contractació és el Consell d’Administració de la societat.
CLÀUSULA X.

MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS

Les notificacions electròniques dels actes administratius d’aquest procediment de contractació
i l’acord d’adjudicació s’efectuaran mitjançant el sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb
el que disposa l’article 151.3 de la LCSP. Igualment també es notificaran mitjançant el mateix
sistema tots els actes successius de modificació, pròrroga, sanció, resolució o d’altres que es
poguessin produir al llarg de l’execució del contracte. A aquests efectes, els licitadors per rebre
la notificació electrònica mitjançant el servei e-NOTUM per a aquesta licitació, hauran
d’efectuar la designació de les persones autoritzades a rebre les notificacions, que haurà
d’haver facilitat prèviament el nom i cognoms, NIF, correu electrònic i número de telèfon
mòbil de totes les persones autoritzades, d’acord amb l’Annex I. A cadascuna de les persones
autoritzades, el sistema enviarà un correu electrònic i un SMS d’avís informant del dipòsit de la
notificació, a l’adreça de correu electrònic i al número de telèfon mòbil que constin en el
document (Annex 1 d’aquest plec) facilitat prèviament per part de l’empresa licitadora.
La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la
posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del destinatari, es comprovi
la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.
La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran per correu electrònic a l’adreça
facilitada per l’empresa a tal efecte.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
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CLÀUSULA XI.

PERFIL DE CONTRACTANT

El perfil de contractant de JARFELS, S.A. està integrat a la Plataforma de serveis de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat/
a l’apartat Perfils de contractant – JARFELS, S.A.
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant
a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i
dCap=35242903&cap=JARFELS%20S.A.
Per tal de rebre comunicacions automàtiques, mitjançant correu electrònic, de totes les
publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del contractant, els licitadors
s’hauran de inscriure accedint a l’enllaç “Voleu que un informem de les novetats”, que es troba
al marge dret de la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui en el perfil.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta
licitació. Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquest expedient a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
CLÀUSULA XII.

APTITUD PER CONTRACTAR

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
•

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP.

•

No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.

•

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula XIII d’aquest
plec.

•

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

•

A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

•

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

•

Els licitadors que vulguin participar en la present licitació, obligatòriament, han d’estar
inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya o en el Registre Oficial d’empreses licitadores i empreses classificades del
5
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Sector Públic (ROLECE), com a màxim,
proposicions.

en la data final de presentació de les

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar, han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
No poden concórrer a la present licitació les empreses que haguessin participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte si, aquesta
participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament
de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.
Acreditació de la capacitat d’obrar:
a) Documents que acrediten la personalitat i la capacitat del licitador:
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF
de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de
la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat
l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es
tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a
221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la
LCSP.
b) Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant
representant o es tracta d’una persona jurídica.
L’apoderament s’acredita mitjançant:
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-

Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre Públic
corresponent.

-

DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.

c) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar- les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant JARFELS i han de nomenar una persona representant o apoderada única
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
Als efectes de la licitació, els/les empresaris/es que vulguin concórrer integrats en una UTE han
d’indicar el nom i les circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascun/a,
com també que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en UTE si resulten
adjudicatàries.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat
“Perfil del licitador”.
Cadascun dels empresaris que la componen hauran de reunir les condicions d’aptitud per
contractar relacionades en aquesta clàusula.
En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor del
reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud relacionades en aquesta
clàusula.
Aquestes condicions d’aptitud tenen caràcter selectiu, per tant el seu incompliment suposa
l'exclusió de l'empresa.
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. Aquesta circumstància s’haurà de
fer constar, segons model normalitzat, a l’Annex III d’aquest Plec.
CLÀUSULA XIII.

SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

De conformitat amb l’article 87 LCSP, les condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la
solvència econòmica i financera a complir pel/s licitador/s son, les següents:
A. Disposar de la solvència econòmica:
A.1. En el cas d'empreses constituïdes com a societat el volum anual de negocis del licitador o
candidat, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser com
a mínim de:
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LOT 1

27.762,20 €

LOT 2

14.186,25 €

S'acreditarà mitjançant còpies dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil o el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit, acompanyat del justificant
conforme s'han dipositat aquests comptes
En el cas d'empresaris que siguin persones físiques no inscrits en el Registre Mercantil, el
volum anual de negoci mínim haurà de ser de:
LOT 1

27.762,20 €

LOT 2

14.186,25 €

S’acreditarà mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor del
reflectit i excepte prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i financera de
l'empresari.
B. Solvència professional o tècnica per a tots els lots:
B.1. D'acord amb l’article 89 de la LCSP, l’adjudicatari haurà d’haver efectuat en el curs de,
com a màxim, en els tres últims anys, tres (3) subministraments de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels
quals, en l’any de major execució, haurà de ser igual o superior al 70 % de l’anualitat mitjana
del contracte.
Aquests subministraments o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en
poder seu que acreditin la realització de la prestació.
Aquests certificats hauran d’indicar la descripció dels treballs realitzats, l’import, la data i el
destinatari públic o privat dels mateixos.
D’acord amb l’apartat a) del punt 1 de l’article 89 de la LCSP, per determinar que un treball o
subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del
contracte, el plec de clàusules administratives particulars pot acudir, a més del CPV, a altres
sistemes de classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis
de les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central de productes (CPC) o la Classificació
nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir la competència
efectiva per a l’adjudicació del contracte.
En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor del
reflectit i excepte prova en contrari, les condicions de solvència professional o tècnica de
l'empresari.
Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes entitats no
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estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que
durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos
necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats
esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió
o d'altres entitats.
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article
97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció
qualitativa que figurin en aquests.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els
termes indicats en els apartats anteriors. Per tal de determinar la solvència de la unió
temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Els requeriments de solvència econòmica i financera i tècnica i professional tenen caràcter
selectiu, per tant el seu incompliment suposa l'exclusió de l'empresa.
CLÀUSULA XIV.

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS

En el present procediment de contractació, els licitadors podran presentar, per cadascun dels
lots, una única oferta, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres licitadors.
La presentació de més d’una oferta implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les
proposicions que hagi presentat l’adjudicatari infractor.
La documentació es presentarà en un únic sobre, tancat, identificat i signat per l’empresa
licitadora o per la persona que la representi, tot indicant el nom i cognoms o raó social,
respectivament. Així mateix, el sobre ha d’indicar la licitació a què concorren.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre quina informació de la seva proposició té
caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica ni els
documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de contractació garantirà la
confidencialitat de la informació expressament així designada sempre que s’ajusti a les
condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que
confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada, tot indicant en el
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article
133 LCSP.
El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 15 dies naturals, a
comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Els sobres s’han de presentar abans de l’hora i la data límit assenyalada a l’anunci publicat al
Perfil del Contractant. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
Les proposicions s’han de presentar únicament en l’adreça: Castelldefels-08860, Passatge de
les Caramelles, 2, planta baixa, en el següent horari:
Dilluns a divendres de 9:30 a 13.30 hores
Si l’últim dia és inhàbil o festiu a la ciutat de Castelldefels, s’entendrà prorrogat fins al primer
dia hàbil següent.
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La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar les dades
personals en els sistemes d’informació de JARFELS, S.A., d’acord amb la normativa vigent. En
aquest sentit, JARFELS, S.A. garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de
caràcter personal que recull, així com la implementació de mesures, d’ordre tècnic i
organitzatiu, que vetllin per la seguretat d’aquestes dades.
La presentació de les proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut del plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació,
sense cap excepció o reserva.
La presentació de les proposicions implica l’autorització a la Mesa de contractació i a l’òrgan de
contractació per a consultar les dades recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic, al registre autonòmic corresponent o en les llistes oficials
d’operador econòmics d’un Estat Membre de la Unió Europea.
Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura de les proposicions.
Els licitadors que no hagin resultat adjudicataris podran retirar la documentació administrativa
i tècnica presentada a la licitació, transcorregut un any des de l’adjudicació. Transcorregut
aquets termini, si no ha estat retirada, JARFELS, S.A. podrà procedir a la seva destrucció.
CLÀUSULA XV.

DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR ELS LICITADORS

En la part exterior del sobre únic s’ha de fer constar “Sobre únic - Documentació
administrativa i Proposició econòmica”, amb les dades següents:
▪
▪
▪
▪
▪

Títol del contracte: referència completa de l’objecte del contracte i núm. d’expedient.
Lot/s al/s que concorren.
El nom i cognoms o raó social, CIF/NIF i adreça del licitador.
El telèfon i el correu electrònic.
Data i signatura de qui presenta l’oferta.

En aquest sobre únic s’inclourà la documentació següent:
a) Declaració responsable formulada estrictament d’acord amb el model
normalitzat de l’Annex I.
En aquesta declaració la persona física o el representant de la societat que presenta
l’oferta haurà d’indicar que té capacitat suficient per comparèixer i signar aquesta
declaració; que la persona física o societat compta amb l’adequada solvència econòmica i
financera i, amb la solvència tècnica i professional requerida o, en el seu cas, amb la
classificació corresponent; que la persona física o societat no esta incursa en prohibició de
contractar; que la persona física o societat compta amb les autoritzacions necessàries per
exercir l’activitat; que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
materials i/o personals que s’indiquen en aquest plec i en el de prescripcions tècniques; es
pronunciarà sobre l’existència del compromís a què es refereix l’article 75.2 en cas de
recórrer a les capacitats d’altres empreses; indicarà també que la societat està al corrent
amb les obligacions de l’AEAT, ATC, i TGSS; que la societat està donada d’alta a l’Impost
sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixen activitats
subjectes a aquest impost; entre d’altres.
I a més, inclourà designació de les persones autoritzades a rebre les notificacions, indicant
el nom i cognoms, NIF, correu electrònic i número de telèfon mòbil de cadascuna d’elles.
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S’indica que, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en les
declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
b) Proposició econòmica formulada estrictament conforme al model normalitzat de
l’Annex II (LOT 1) i/o l’Annex II (LOT 2)
c) Declaració responsable del signant sobre si el licitador ha participat, o no, en
l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del
contracte, formulada estrictament conforme al model normalitzat de l’Annex III.
S’indica que, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en les declaració
pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article
71.1.e de la LCSP.
CLÀUSULA XVI. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:
President/a titular:
President/a substitut/a:
El/la Gerent de Serveis Ambientals de El/la Director/a Tècnic/a de Serveis Jurídics de Serveis
Castelldefels, S.A. (SAC)
Ambientals de Castelldefels, S.A. (SAC)
Vocals titulars:
Vocals substituts:
El/La Cap de la UI de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Castelldefels
El/la Director Tècnic de Jardineria de
Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
(SAC, SA)
El/ la Tècnic/a d’arbrat de Jarfels, S.A.
Secretaria de la Mesa:
El/la Director/a Tècnic/a de Serveis
Jurídics de Serveis Ambientals de
Castelldefels, S.A. (SAC)
CLÀUSULA XVII.

El/La Tècnic/a d’arbrat de l’Ajuntament de Castelldefels
Un/a Tècnic/a de Jarfels, S.A.

Un/a Tècnic/a de Jarfels, S.A.
Secretaria substituta de la Mesa:
El/la Tècnic/a de Serveis Jurídics de Serveis Ambientals
de Castelldefels, S.A. (SAC)

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició seran per a
ambdós lots:
Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de formules matemàtiques:
1. Millora econòmica sobre preu unitari (IVA exclòs) ...................................... màx. 95 punts

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑜𝑡 =

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡
× 95
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡

2. Per percentatge de treballadors amb discapacitat en plantilla................................5 punts
Per ser una empresa de menys de 50 treballadors i tenir en plantilla un 2 % de persones
discapacitades.....................................................................................................................5 punts
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Per ser una empresa de més de 50 treballadors i tenir en plantilla un 4 % de persones
discapacitades.
...................................................................................................................5
punts
Si el percentatge de persones discapacitades en plantilla es inferior a un 2% en el cas
d’empreses de menys de 50 treballadors, o inferior a un 4% en el cas d’empreses de més de 50
treballadors no s’atorgarà cap punt.
TOTAL PUNTS CRITERIS AUTOMÀTICS = 100 PUNTS
CLÀUSULA XVIII. OBERTURA DELS SOBRES
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, tindrà lloc en el dia, lloc i hora indicats en
l’anunci de la licitació, l’acte públic d’obertura de l’únic sobre, que ha de contenir la declaració
responsable segons model normalitzat de l’Annex I d’aquest plec, l’oferta avaluable a través de
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules segons model normalitzat de
l’Annex II (LOT 1) i/o l’Annex II (LOT 2) d’aquest plec, i la declaració responsable segons model
normalitzat de l’Annex III d’aquest plec.
Un cop finalitzat l’acte públic, la Mesa de Contractació procedirà a l’avaluació total de les
ofertes, a l’atorgament de la puntuació total i realitzarà la proposta d’adjudicació a l’empresa
que hagi obtingut millor puntuació.
Immediatament desprès, la Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses
licitadores corresponent que l’empresa, que hagi presentat la millor oferta, està degudament
constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, que té la
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, que té la classificació corresponent i que
no està incursa en cap prohibició per contractar. Únicament es requerirà documentalment allò
que no figuri en els mateixos, o no consti vigent o actualitzat.
El resultat dels actes de la mesa de Contractació de qualificació, admissió o exclusió de les
ofertes es publicarà al Perfil de Contactant, sense perjudici de la necessària comunicació o
notificació, segons procedeixi, als licitadors afectats.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que
motivi la seva decisió.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres,
seran susceptibles de recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació.
CLÀUSULA XIX.

CRITERIS DE DESEMPAT

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a l’article
147.2 de la LCSP.
D’acord amb el que es preveu a l’article esmentat anteriorment, l’empat entre diverses ofertes
després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte es resol mitjançant l’aplicació per
ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació
d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores
en inclusió en la plantilla.
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b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
CLÀUSULA XX.

OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

L’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les Administracions publiques (RGLCAP), estableix els criteris
per apreciar desproporcionades o anormals les ofertes.
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri
en presumpció d’anormalitat, la Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui l’oferta
presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per
aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un
termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació per
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació s’adreçaran mitjançant correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en la declaració responsable (annex 1) .
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i
es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa
del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, o bé
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el
seu rebuig.
Si l’òrgan de contractació, estima que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell
dels preus o costos proposats pel licitador i que, per tant, l’oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’ha d’excloure de la classificació i acordar
d’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en què hagin estat classificades
de conformitat amb el que assenyala l’apartat 1 de l’article 150 LCSP.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.
Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
CLÀUSULA XXI.

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ

En la mateixa sessió en què s’avaluen, es classifiquen les ofertes i es realitza la proposta
d’adjudicació, es comprovarà en el Registre corresponent que, l’empresa que ha presentat la
millor oferta està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per
formular l’oferta, que té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, que té la
classificació corresponent i que no està incursa en cap prohibició per contractar.
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Realitzades les anteriors comprovacions, la Mesa requerirà al licitador proposat com
adjudicatari per a què, dins del termini de SET DIES HÀBILS a comptar des de l’enviament del
requeriment, presenti la documentació acreditativa de l’aptitud i de compliment de la
solvència econòmica i tècnica requerida, que no figuri en els anteriors registres, o que no
consti vigent o actualitzada.
CLÀUSULA XXII.

GARANTIA DEFINITIVA

No s’exigeix la constitució de garantia definitiva.
CLÀUSULA XXIII. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
CLÀUSULA XXIV. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta, la documentació
requerida, aquesta es qualificarà per la mesa.
Si la mesa observa, que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter
esmenable, s’ha de comunicar a la empresa perquè els corregeixi o esmeni en el termini
màxim de 3 dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta l’exigència
de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la
causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
En aquest supòsit, la mesa efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora
següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent presentar la
documentació requerida.
Un cop validada la documentació a què fa referència la clàusula XXI d’aquest Plec, en un
termini no superior a cinc dies hàbils, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del
contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores d’acord amb
l’establert en la clàusula X d’aquest plec i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació dins del termini de 15 dies hàbils, indicant el termini en què s’haurà de procedir
a la formalització del contracte.
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CLÀUSULA XXV.

FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzarà en document privat.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents
a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es
refereix el punt anterior.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables
a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què
es refereix la clàusula XXII, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no
inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, es publicarà en un termini no superior a quinze dies
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran
la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el
desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin
caràcter de confidencials.
CLÀUSULA XXVI.

CONSULTES DELS LICITADORS

Els licitadors podran plantejar dubtes i sol·licitar aclariments sobre el contingut dels plecs de
condicions i documentació complementària durant els 13 primers dies del termini de
presentació de proposicions.
Els dubtes i aclariments s’hauran de formular a l’adreça de correu electrònic
contractacio@sac.es
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El text de la consulta s’acompanyarà de la identificació de l’empresa, el nom de la persona
representant, el seu càrrec, així com la resta de dades de contacte (correus electrònic, telèfon
fix i mòbil, domicili social,...).
Totes les respostes tindran caràcter vinculant i es publicaran en el perfil de contractant en el
termini dels tres dies hàbils següents a la consulta sempre que les preguntes s’hagin formulat
en el termini establert en el primer paràgraf del present apartat. Tots aquells dubtes que es
formulin en un termini posterior a l'indicat, s’intentaran resoldre en la mesura del possible
sense que en cap cas tinguin caràcter vinculant.
2. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
CLÀUSULA XXVII. OBLIGACIONS ESSENCIALS
Esdevenen obligacions essencials del present contracte, les que tot seguit s’indiquen, essent
d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per
l’empresa o les empreses subcontractistes:
-

-

L’adjudicatari es farà càrrec de totes les despeses de transport, descàrrega i lliurament,
incloses les derivades de qualsevol acció necessària per deixar l’arbrat en condicions
d’ús. Les despeses originades pels serveis associats als subministraments han d’estar
incorporades dins els preus unitaris da cada article. No serà admesa cap facturació
complementaria per aquests conceptes.
L’adjudicatari ha de mantenir durant tota la vigència del contracte els preus oferts en la
seva oferta econòmica.
L’adjudicatari ha de subministrar l’arbrat objecte del present subministrament d’acord
amb les característiques tècniques exigides a la clàusula 2 del PPT.

L’incompliment d’aquestes obligacions pot donar lloc a la imposició de penalitats i/o a la
resolució del contracte.
CLÀUSULA XXVIII. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses
contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula XXXI
d’aquest plec.
CLÀUSULA XXIX. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicatari/a està obligat/da al lliurament del subministrament a demanda de JARFELS, S.A.,
d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 1.4 del Plec de Prescripcions Tècniques.
Si l’adjudicatari/a incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, JARFELS, S.A. podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte i/o per la imposició de les penalitats, en la
forma i condicions establertes en els articles 193, 194 i 195 de la LCSP.
JARFELS, S.A. tindrà la mateixa facultat si l’adjudicatari/a incompleix parcialment, per causes
que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si la demora fos produïda per motius no imputables a l’adjudicatari/a i aquesta ofereix complir
si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps
perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.
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En tot cas, la constitució en demora de l’adjudicatari/a no requerirà intimació prèvia per part
de JARFELS, S.A.
Així doncs, constitueixen:
A) Faltes molt greus:
- La reiteració o reincidència de 3 o més faltes greus .
- Retards superiors a 96 hores en el lliurament dels arbres objecte dels lots 1 i 2, tant
per les comandes ordinàries i extraordinàries.
- El subministrament de qualsevol dels productes contractats a un preu superior a
l'establert en la seva oferta econòmica.
- Subministrament de qualsevol dels arbres que no reuneixin les característiques
tècniques exigides o en condicions diferents a les que s’estableixen a la clàusula 2 del
PPT.
- La infracció de les condicions establertes en la clàusula XLI i a l’article 215 de la LCSP
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista.
- Incomplir l’empresa contractista l’obligació d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació
detallada de les empreses subcontractistes amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i de presentar el justificant de compliment
del pagament en termini.
B) Faltes greus:
Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per JARFELS relatives a
l’execució del contracte.
- La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol
persona adscrita a l’execució del contracte, contra els personal JARFELS.
- La reiteració o reincidència de 3 o més faltes lleus.
-

C) Faltes lleus:
L’incompliment per part de l’empresa adjudicatària de la seva obligació d’atendre
diligentment comandes, incidències i dubtes sorgides durant l’execució del contracte.
- Incompliment per part de l’empresa adjudicatària de personar-se en el nostre centre de
treball en el termini màxim des 24 h des de la formulació de la sol·licitud o bé sense
donar immediat avís a JARFELS, en el cas que concorri una causa justificada.
-

Les sancions que podrà imposar JARFELS a l’empresa adjudicatària seran les següents:
A) Per les infraccions lleus, comminació o amonestació quan es tracti de la primera
vegada i multes que poden arribar fins a 300 euros per les consecutives.
B) Per les infraccions greus, multes que poden anar de 300 a 600 euros.
C) Per les infraccions qualificades com a molt greus, multes que poden anar del 5% al 10
% de l’import de la comanda, i possibilitat de resolució del contracte en els casos
previstos per la legislació aplicable; sens perjudici de l’aplicació del factor de correcció/
descompte en la facturació previst en la clàusula 4.2.4 del PPT.
Aquestes sancions s’aplicaran en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració.
L’import de les penalitats per demora o per l'incompliment en general dels termes del
contracte es deduirà de les factures.
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Les sancions que es puguin imposar no impedeix per a què JARFELS pugui exigir la
corresponent indemnització per danys i perjudicis que es puguin ocasionar, inclús per via de
constrenyiment.
CLÀUSULA XXXI. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa a el Director de l’àrea de Jardins i Parcs de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
(SAC), com a responsable del contracte, que exercirà les funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte i dictar les instruccions necessàries per assegurar la
correcta realització del subministrament, sempre dins de les facultats que li atorgui
l’òrgan de contractació.

-

Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.

-

Emetre un informe on es determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista, si s’escau.

CLÀUSULA XXXII.

RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir entre JARFELS, S.A. i l’adjudicatari/a en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
CLÀUSULA XXXIII. RESOLUCIÓ DE DADES TÈCNICS INTERPRETATIUS
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern JARFELS S.A. i no vinculant.
3. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
CLÀUSULA XXXIV. ABONAMENTS A L’ADJUDICATARI/A
L’adjudicatari/a tindrà dret a l’abonament del preu dels arbres efectivament lliurats i
formalment rebuts per JARFELS, S.A.
Tals abonaments no impliquen que JARFELS, S.A. hagi acceptat la correcta execució dels
subministrament realitzats durant el període a què es refereixi el pagament, podent
regularitzar-se posteriorment, si després de realitzat el pagament, en l'acte formal de recepció,
es constatessin deficiències imputables al contractista.
El pagament es realitzarà contra factura, que es presentarà en format electrònic i haurà de
reunir els requisits exigits en la normativa aplicable.
Per accedir a la bústia de lliurament de factures de JARFELS, S.A. accediu al següent enllaç:
https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1540
El contractista farà constar en les factures al Consell d’Administració de JARFELS S.A. com a
òrgan de contractació i a la Gerència com a destinatari.
Si el subministrament s'ha rebut de conformitat i la factura s'ha tramitat correctament per la
persona contractista, JARFELS, S.A haurà d'abonar-la dins dels trenta dies següents a la data de
la seva presentació.
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Si la factura s’ha de retornar perquè no reuneix els requisits exigits, el termini per a efectuar
l'abonament es comptarà des de la data de la correcta presentació de la factura.
En cas de demora per JARFELS, S.A en el pagament del preu, aquesta haurà d'abonar a la
contractista, a partir del compliment d'aquest termini, els interessos de demora i la
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
La contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans legalment establerts, el seu
dret a cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió faci efecte, i JARFELS, S.A
expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, cal que se li notifiqui fefaentment
a aquesta última l'acord de cessió.
CLÀUSULA XXXV.

RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI/A

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
JARFELS o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
L’adjudicatari/a executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de JARFELS.
CLÀUSULA XXXVI.

ALTRES OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI/A

A. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social, laboral i fiscal que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat.
L’Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social, laboral i fiscal
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels
salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius
que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats.
B. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
C. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
D. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb JARFELS derivades
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau,
les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
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En particular l’empresa contractista, si s’escau, ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana
en l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la
descripció d’altres característiques singulars dels béns i productes. Per tant, conjuntament
amb el lliurament dels béns objecte d’aquest contracte, si s’escau, l’empresa contractista
haurà de lliurar els manuals corresponents, així com tota la documentació tècnica
necessària, almenys en llengua catalana.
E. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix a la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i
a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el 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.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a JARFELS com
a responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del contracte. La documentació i la informació que es desprengui o a la
qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte
i que correspon a l’Administració contractant responsable
F. La persona contractista està obligada a subministrar a l'òrgan de contractació, previ
requeriment i en un termini de deu dies hàbils, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions establertes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència i Accés a la informació pública. La informació haurà de subministrar-se per
escrit acompanyada d'una declaració responsable de l'adjudicatari en la qual es declari,
sota la seva responsabilitat, que són certs les dades aportades.
G. Comunicar per escrit a Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. el/s subcontracte/s que
pretengui celebrar assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la
identitat i aptitud del contractista del subcontractista.
H. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins dels 15 dies naturals següents a
la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació constituirà infracció greu, portant
aparellada la corresponent sanció o resolució del contracte.
CLÀUSULA XXXVII. PRERROGATIVES DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable a l’adjudicatari/a arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades
per l’adjudicatari/a durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix
la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
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L’exercici de les prerrogatives es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article
191 de la LCSP.
CLÀUSULA XXXVIII.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a
207 de la LCSP.
Modificacions previstes:
S’estableix expressament que, el contracte es podrà modificar durant la seva vigència si:
-

-

El responsable del contracte determinés que les necessitats reals són inferiors o
superiors a les estimades inicialment i es produís reducció/supressió o
increment/augment d'unitats.
El responsable del contracte informés de la necessitat de canviar les tipologies
d’arbres, per qüestions tècniques.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
El límit d'aquesta modificació serà del 20% del pressupost total de licitació sense IVA.
Aquesta modificació s'haurà de tramitar abans d'esgotar-se el pressupost màxim inicialment
aprovat, reservant-se el crèdit necessari per cobrir l'import màxim de les noves necessitats.
La modificació del contracte es durà a terme en els supòsits, amb les condicions, l’abast i els
límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment següent:
1. Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a instancia del
contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la
modificació.
2. Audiència al contractista per un termini de cinc dies hàbils.
3. Informes del Servei Jurídic i del Servei Econòmic de la societat.
4. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.
5. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent.
6. Reajustament de la garantia definitiva, si s’ha constituït.
7. Formalització de la modificació.
8. Publicitat de la modificació en el perfil de contractant, que s’ha d’acompanyar de les
al·legacions del contractista i de tots els informes emesos.
Modificacions no previstes
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos a l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes a l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, exclòs l’IVA. En aquest cas, la modificació l’acordarà l’òrgan de
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contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista a l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article
153 de la LCSP i amb la clàusula divuitena d’aquest plec.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, se sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
CLÀUSULA XXXIX. SUPENSIÓ DEL CONTRACTE
El contracte podrà ser suspès per acord de JARFELS S.A. o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a JARFELS, S.A. amb un mes d’antelació.
En tot cas, JARFELS S.A. ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud
de l’adjudicatari/a, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’adjudicatari/a i s’ha d’estendre en el termini màxim
de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
JARFELS S.A. ha d’abonar a l’adjudicatari/a els danys i perjudicis que efectivament se li causin
de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
4. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ
DE PREUS DEL CONTRACTE
CLÀUSULA XL.

SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE

A) SUCCESSIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets
i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que
les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de
l’execució del contracte.
L’adjudicatari/a ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.
En cas que l’adjudicatari/a sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que
la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la
branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es
mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.
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Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat,
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva
conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant- se a tots
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari/a.
B) CESSIÓ DEL CONTRACTE
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’adjudicatari/a
a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
A. L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
B. L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’adjudicatari/a en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidació, o 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 que preveu la legislació concursal.
C. L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de
prohibició de contractar.
D. La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’adjudicatari/a si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
CLÀUSULA XLI.

SUBCONTRACTACIÓ

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte, consistent en el transport i lliurament de l’arbrat objecte del
present plec.
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes si tenen previst subcontractar
aquesta prestació, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional dels
subcontractistes a qui n’encomanaran la realització.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades
de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant
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suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans
de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar. Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient
per acreditar la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies
regulades a l’article 215 de la LCSP.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal, la qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant
JARFELS, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment
de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de JARFELS per les obligacions
contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del
contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en
alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El pagament a les empreses subcontractistes es regeix pel que disposen els articles 216 i 217
de la LCSP. JARFELS, sempre què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del
preu del contracte, comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses
subcontractistes per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista
haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació detallada de les empreses subcontractistes amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar
el justificant de compliment del pagament en termini.
L’incompliment d’aquesta obligació esdevé infracció molt greu, que pot comportar la imposició
de les penalitats que estableix la clàusula XXIX.
CLÀUSULA XLII.

REVISIÓ DE PREUS

No s’admet la revisió de preus.
5. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA XLIII.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte les següents:
-

-

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del contractista.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
El mutu acord entre JARFELS i el contractista.
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-

-

-

La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
La demora en el pagament per part de JARFELS per un termini superior a sis mesos.
L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior,
en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
El desistiment abans de la iniciació del servei o la suspensió de la iniciació del servei
per causa imputable a JARFELS per un termini superior a quatre mesos a partir de la
data assenyalada en el contracte per al lliurament.
El desistiment una vegada iniciada l’execució del servei o la suspensió del servei per un
termini superior a vuit mesos acordada per JARFELS.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l’execució del contracte.

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 307 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
6. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
CLÀUSULA XLIV.

RÈGIM DE RECURSOS

Els actes de preparació i d’adjudicació, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que
correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic, 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.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa 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 de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
CLÀUSULA XLV.

ARBITRATGE

Sens perjudici del que estableix la clàusula anterior, es podrà acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003,
de 23 de desembre, d’Arbitratge.
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CLÀUSULA XLVI.

RÈGIM D’INVALIDESA

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
CLÀUSULA XLVII. JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació i l’adjudicació d’acord al punt
1 de l’article 27 de la LCSP i a les modificacions del contracte quan s’entengui que aquestes
modificacions haurien de ser objecte d’una nova adjudicació, d’acord a l’apartat c) del punt 1
del mateix article.
L’ordre jurisdiccional civil és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es
plantegin en relació als efectes i l’extinció d’aquest contracte d’acord amb el punt 2 de l’article
27 de la LCSP.
7.

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA

CLÀUSULA XLVIII.

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA

D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en els plecs de clàusules contractuals s’han d’incloure els
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes, i han
de determinar els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.
Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector
públic han d’incloure les obligacions dels/de les adjudicataris/es de facilitar la informació
establertes per la mateixa Llei, sens perjudici de les obligacions de transparència.
Així, els/les licitadors/es i els/les contractistes han d’adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta
i posar en coneixements dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment o la relació contractual.
En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de
conducta als quals els/les licitadors/es i els/les contractistes han d’adequar la seva activitat en
les relacions contractuals. Amb caràcter general, els/les licitadors/es i els/les contractistes, en
l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
- Observar els principis, normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions contractades.
- No realitzar acciones que posin en risc l’interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública.
En particular, els licitadors assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
b) No sol·licitar, directa o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, no per a
ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la voluntat
d’incidir en un procediment contractual.
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