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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES QUE HA DE
REGIR EL CONTRACTE MIXT DEL SUBMINISTRAMENT I D’OBRA I
INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA (EdRRA) DE 55
KW PER A VECHICLES ELÈCTRICS I DEL SERVEI DE PROGRAMARI WEB
MANAGER PEL CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ.

CAPÍTOL I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I CONDICIONS CONTRACTUALS
Clàusula 1.- Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és el descrit a l’apartat A del quadre de
característiques.
Les condicions específiques que han de regir la realització de les prestacions i
que defineixen les seves qualitats es determinen en el Plec de prescripcions
tècniques, d’acord amb l’article 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
La codificació de les nomenclatures corresponents a l’objecte de l’esmentat
contracte Codi CPV: Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007 és la que consta a l’apartat A del quadre de
característiques.
Clàusula 2.- Necessitats administratives a satisfer i idoneïtat del contracte.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i
la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a
l’informe que figura a l’expedient.
Clàusula 3.- Naturalesa jurídica del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixt de
subministrament, obra i serveis, d’acord amb allò que estableix l’article 12 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en endavant TRLCSP
La prestació més important des del punt de vista econòmic és la corresponent al
subministrament, motiu pel qual s’aplicaran les normes que regeixin aquest tipus
de contracte per a la seva adjudicació.
Clàusula 4.- Règim jurídic del contracte
Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i
d’aprovació de l’expedient, licitació, negociació, adjudicació, formalització i
execució del contracte administratiu regit pel present plec i el de prescripcions
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tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte, a
més de les disposicions d’aquests, les establertes en:
a) Les disposicions i normes de dret comunitari que li siguin d’aplicació.
b) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
c) El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre
(RGCAP), en tot allò que no contravingui les disposicions del TRLCSP.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
e) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública
f) La Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i les disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, així com
la normativa autonòmica de desplegament que, en el marc d’aquella,
sigui vigent.
g) La normativa de contractació del Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS), aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13 de juny, la normativa
concordant i la resta de la regulació específica de la Generalitat de
Catalunya.
h) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques .
i) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
j) Els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències,
les Bases d’Execució del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments
de la Corporació.
k) Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, i la seva normativa de desplegament; Llei 29/2010, de 3 d’agost
de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva
normativa de desplegament; i Decret 10/2005, de 31 de maig, de creació
del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya.
l) Les lleis estatals 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, i 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al
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sector de la construcció, el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
en construcció, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, així com la resta de la
normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de protecció
mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la resta
de normativa aplicable.
m) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre contable de factures en el Sector Públic.
n) Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre. Pel que s’aprova una nova
Instrucció Tècnica Complementaria (ITC) BT 52 <<Instal·lacions amb fins
especials. Infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics>>, del
Reglament electrotècnic per baixa tensió, aprovat per Real Decret
842/2002, del 2 d’agost i es modifica altres instruccions tècniques
complementaries del mateix.
o) Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió (RBT) i les Instruccions Tècniques
Complementàries.
p) Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació
d'infraestructures de recarrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla
d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recarrega per als
vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).
q) Decret d’Alcaldia número 314 de 6 de març de 2017, pel qual es reconeix
clàusula essencial dels contractes públics municipals que el contractista
no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat
paradís fiscal.
r) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
s) La norma sectorial d’obligat compliment.
La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles
altres que, d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin
substitueixin o complementin.
Així mateix, la prestació dels subministraments del contracte haurà d’observar la
normativa de caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i salut i d’altre
ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que en cada moment li sigui
d’aplicació.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part, i també de les
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instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució del que s’ha
pactat, no eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
Clàusula 5.- Documentació del contracte
El contracte quedarà integrat pels documents que a continuació es relacionen;
tots els documents formaran i constituiran, conjuntament, una sola i única relació
jurídica contractual:
-

Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

-

Projecte executiu elèctric de la instal·lació d’una estació de recàrrega
ràpida per a vehicles elèctrics al municipi del Vendrell, redactat per
l’enginyer tècnic industrial Jorge Ríos Cortés, i el document
complementari DC01/2017, de 27 de novembre, redactat per l’enginyer
municipal, en Abel Menéndez del Val.

-

La proposició del licitador que resulti adjudicatari.

-

El document de formalització del contracte.

Clàusula 6.- Durada del contracte
La durada del contracte és la que s’estableix a l’apartat B.1 del quadre de
característiques.
El contracte serà prorrogable, de conformitat amb el que estableix l’article 290
del TRLCSP, de forma expressa per l’òrgan de contractació, per un període que
s’estableix a l’apartat B.2 del quadre de característiques.

CAPÍTOL II. RÈGIM ECONÒMIC FINANCER DEL CONTRACTE
Clàusula 7.- Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació, atenent a la seva durada que
s’estableix a l’apartat B.1 del quadre de característiques, que constitueix
l’import màxim limitatiu del compromís econòmic de l’administració, es fixa en la
quantitat que es determina a l’apartat C.2 del quadre de característiques.
El sistema utilitzat per a la determinació del preu del contracte és el que consta a
l’apartat C.1 del quadre de característiques
En el cas de preus unitaris, el pressupost màxim, formulat en termes de preus
unitaris, s’ha calculat en base a les estimacions dels subministraments a realitzar
durant l’execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part de
l’Ajuntament del Vendrell, atès que aquesta es determinarà en funció de les
necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte, sense que en cap
cas pugui superar el pressupost màxim assenyalat.
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En qualsevol cas només s’abonaran les obres, els serveis i/o subministraments
efectivament prestats per l’import unitari assenyalat per l’adjudicatari en la seva
oferta, sense que l’Administració quedi obligada a sol·licitar una determinada
quantia del servei i/o subministrament ni a l’execució total de la despesa.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris
màxims definits com a tipus de licitació de l’apartat quadre C.2 del quadre de
característiques, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la
present contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta
es correspon amb el preu unitari tipus de licitació.
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 en els plecs.
L’IVA a aplicar i la quantitat que ascendeix es determina a l’apartat C.3 del
quadre de característiques.
En les ofertes econòmiques presentades pels licitadors, s’entendran inclosos tots
els tributs, gravàmens i despeses que siguin d’exigència per l’execució dels
subministraments, de les obres i dels serveis.
En tot cas, l’import corresponent a l’IVA es consignarà com a partida a part.
Clàusula 8.- Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte incloses les pròrrogues i possibles modificacions,
als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del TRLCSP, és
determina a l’apartat C.4. del quadre de característiques.
Clàusula 9.- Consignació pressupostària
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb
càrrec a l’aplicació pressupostària que s’esmenta a l’apartat D.1 del quadre de
característiques del vigent pressupost i successius.
En el cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de
l’inici de la seva execució, caldrà especificar que l’adjudicació quedarà sotmesa a
la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les
obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent.
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà
efectiva amb càrrec a les aplicacions del pressupost dels exercicis
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corresponents, segons a l’apartat del D.2 del quadre de característiques, tot
d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En el cas que aquest contracte sigui de caràcter plurianual, l’eficàcia del
contracte, pels exercicis corresponents, queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient.
Clàusula 10.- Revisió de preus
La fórmula o sistema de revisió de preus aplicable a aquest contracte es detallat
a l’apartat E del quadre de característiques
Clàusula 11.- Presentació de factura i règim de pagament
El pagament del preu i les seves variacions legals s’efectuarà contra factura
lliurada al venciment de cada període que es fa constar a l’apartat F del quadre
de característiques.
La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través d’un
enllaç disponible a la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell
(www.elvendrell.cat). Seleccionaran la bústia de lliurament de la corporació o la
dels diferents patronats, segons correspongui.
Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General
d’entrada de Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la
pàgina web https://face.gob.es/es/
En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les
factures, especificaran els codis DIR3 als següents apartats:
- Oficina comptable: L01431634
- Òrgan Gestor: L01431634
- Unitat tramitadora: L01431634
La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada
aprovada per l’Ajuntament del Vendrell dins del termini legalment establert.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament del Vendrell, en els terminis establerts
en l’article 216.4 TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació
dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb
la Seguretat Social.
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CAPÍTOL III. LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ
Clàusula 12.- Perfil del contractant
Per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil del Contractant al qual es podrà accedir
segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PCAJV

Clàusula 13.- Procediment de licitació
El procediment de la licitació és obert.
Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes directament
vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP
i l’apartat K del quadre de característiques d’aquest Plec.
El procediment per l’adjudicació del contracte, d’acord amb l’article 142 del
TRLCSP, s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en el
perfil del contractant de l’Ajuntament del Vendrell, que es troba a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PCAJV

En l’esmentat perfil del contractant hi figurarà la informació i la documentació
necessària per participar en la licitació.
La tramitació de l’expedient de contractació és la que es disposa a l’apartat G
del quadre de característiques.
Clàusula 14.- Despeses de licitació
A banda de les restants despeses que hagi d’assumir l’adjudicatari en virtut d’allò
que preveu aquest plec de clàusules, aniran a càrrec seu l’abonament de les
despeses causades per la licitació del contracte, i en concret el pagament dels
anuncis de licitació, fins i tot els publicats amb tarifa d’urgència. L’Ajuntament del
Vendrell fixa en dos mil euros (2.000 €), l’import màxim que en concepte de
pagament d’anuncis haurà de satisfer a l’Ajuntament del Vendrell l’adjudicatari.
També aniran a càrrec del contractista les despeses corresponents a
l’atorgament del contracte i tots els impostos, taxes i arbitris que es derivin de
l’adjudicació i formalització del contracte.

12

Ajuntament
del Vendrell

Clàusula 15.- Capacitat
Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, nacionals o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin els criteris de solvència
establerts a l’apartat H del quadre de característiques, d’acord amb el que es
disposa en aquest plec i no estiguin incurses en cap de les prohibicions per
contractar amb l’Administració de les assenyalades en l’article 60 del TRLCSP.
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del
present contracte.
Constitueix un requisit de capacitat necessari per participar en la licitació que les
empreses acreditin que compleixen l’obligació legal de comptar amb un nombre
de treballadors amb discapacitat corresponent al 2% o que han adoptat les
mesures alternatives corresponents, quan sigui obligatori.
El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió temporal
d’empresaris a constituir-se a l’efecte que s’obligui de forma solidària davant de
l’Ajuntament del Vendrell i compleixi amb el que preceptua l’article 59 del
TRLCSP.
En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per
contractar, que:
- Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els
siguin propis i cal acreditar que es disposa d’una organització amb
elements personals i materials suficients per l’execució deguda del
contracte.
- Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la
prestació de què es tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin
establertes exigeix una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització per poder prestar-hi el servei, han d’acreditar que
compleixen aquest requisit.
- En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es
podrà tenir en compte les societats pertanyents al grup, a efectes
d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional,
sempre que aquesta acrediti que té, efectivament, a la seva disposició, els
mitjans de les societats esmentades necessàries per l’execució del
contracte.
L’Administració pot contractar amb unions temporals d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han
de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients
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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.
La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests
accepten de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració
responsable que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l’Ajuntament del Vendrell.
No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del
contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure
concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte la resta de les empreses
licitadores.
No podrà figurar a la seva plantilla personal en actiu de l’Ajuntament del Vendrell.
Clàusula 16.- Classificació i solvència de les empreses licitadores
Els licitadors justificaran que compleixen els requisits de solvència que s’exigeix
a l’apartat H.1 del quadre de característiques.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han
d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats a l’apartat H.1 del quadre
de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal,
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Clàusula 17.- Publicació de l’anunci de licitació
L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà públic mitjançant la
inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
perfil
del
contractant
de
l’Ajuntament
del
Vendrell
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PCAJV

Clàusula 18.- Lloc i termini de presentació de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins
del termini que s’estableixi en l’anunci de licitació, al Registre General del
l’Ajuntament del Vendrell, ubicat a la Plaça Vella núm. 1, planta baixa, dins
l’horari del Servei d’Atenció al Ciutadà, podent ésser també enviada per correu.
En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar a l’Oficina de Correus, dins el
termini màxim establert a l’anunci de licitació, havent-se de justificar la data
d’imposició de la tramesa en l’oficina de correus i anunciar la remissió de l’oferta
per fax (977166452) a l’Ajuntament del Vendrell el mateix dia. Sense la
concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si es rebuda
per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora del termini
assenyalat en l’anunci. Transcorreguts deu (10) dies des de la data esmentada
sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
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En el cas que l’últim dia de presentació d’ofertes sigui dissabte o festiu,
s’entendrà prorrogat al següent dia hàbil.
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé còpies
compulsades, de conformitat amb la legislació vigent. Les empreses estrangeres
han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al
castellà.
Els sobres han d’anar acompanyats d’una instància general, d’acord amb el
model establert en l’annex I d’aquest plec, la qual s’haurà de presentar al
registre d’entrada de l’Ajuntament.
El contingut del fax s’ajustarà al següent model:
Ajuntament del Vendrell
Àrea de contractació
“Procediment obert per a l’adjudicació del contracte mixt de subministrament i d’obra i instal·lació
d’una estació de recàrrega ràpida (EdRRA) de 55 Kw per a vehicles elèctrics i del servei de
progamari web manager pel control de la instal·lació”
Presentada proposició el dia ________. Certificat de remesa número ________.
Nom del licitador

Clàusula 19.- Forma de presentació de les proposicions
Les proposicions constaran de dos sobres tancats anomenats A i B, en cada un
dels quals es farà constar el nom de l’empresa/entitat/persona física proposant,
el nom i els cognoms de la persona que signa la proposició, l’adreça, telèfon i fax
de contacte a efectes de notificacions, d’acord amb el model de caràtula de
sobre que consta com a annex II d’aquest plec.
Cada sobre inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents que es
presenten, així com la pròpia documentació, que haurà de ser original o
degudament autentificada de conformitat amb la legislació vigent i haurà d’estar
ordenada amb separadors per facilitar la seva recerca.
Si la Mesa de Contractació ho creu oportú, es podrà demanar a les empreses
licitadores una presentació i defensa pública de la seva oferta.
La no presentació de la proposta d’acord amb les especificacions esmentades o
bé en un format diferent al previst en els annexos d’aquest plec, podrà comportar
l’exclusió de l’empresa licitadora del procediment.
El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de
l’Ajuntament del Vendrell, sense que l’empresa licitadora o concessionària tingui
dret a cap contraprestació econòmica per aquest fet.
Cap licitador no podrà presentar més que una proposició i tampoc no podrà
subscriure cap proposta amb unió temporal amb d’altres si ho ha fet
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individualment o constar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquesta
condició implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a
la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte, sempre que se li
hagués donat el caràcter indicat als plecs o al contracte, o que per la seva pròpia
naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un
termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que els
plecs o el contracte estableixin un termini major.
El sobre A, documentació general, contindrà la documentació detallada a
l’apartat I.1 del quadre de característiques.

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent ( A ) no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre B relatiu a la
proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de
forma automàtica. L’inclompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de
la licitació.
El sobre B, documentació subjecte a valoració automàtica, contindrà el que es
detalla a l’apartat I.2 del quadre de característiques.
Clàusula 20.- Consultes referents als plecs
Els licitadors podran realitzar tantes consultes sobre el contingut dels plecs com
estimin necessàries, per tal d’elaborar les seves ofertes. El procediment establert
a tal efecte serà el següent:
-

Els licitadors enviaran a través de correu electrònic les seves consultes a
l’adreça contractacio@elvendrell.net

-

El termini màxim d’acceptació de les consultes serà fins al moment en què
manquin cinc (5) dies hàbils per a l’acabament del termini de presentació
d’ofertes.

-

Les respostes a cada una de les consultes es realitzarà a través de correu
electrònic al licitador.

-

Els licitadors podran visitar les instal·lacions objecte de la licitació prèvia
autorització de la Regidoria de Contractació. Caldrà adreçar la petició per
correu electrònic a l’esmentada Regidoria durant el termini comprés entre
la data de publicació de la licitació i fins a 5 dies hàbils abans que finalitzi el
termini de presentació de les pliques.
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Clàusula 21.- Mesa de Contractació
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona, en el seu apartat desè, del
TRLCSP, la Mesa de contractació serà presidida per un/a membre electe/a o
un/a funcionari/a de la Corporació, i en formaran part com a vocals el/la
Secretari/a o si escau, el/la titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció
d’assessorament jurídic, i l’Interventor/a, o funcionaris delegats que els
substitueixin, així com aquelles altres persones que es designin per l’òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei
de l’Entitat, o membres electes d’aquesta, sense que el seu número sigui, en
total, inferior a tres. Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a de la Corporació.
Conformen la Mesa de Contractació els membres que es detallen a l’apartat J
del quadre de característiques.
Clàusula 22.- Obertura i examen de proposicions
La Mesa de Contractació es constituirà després de la finalització del termini de
presentació de les proposicions, en acte privat, es procedirà a l’obertura dels
sobres A i es qualificarà la documentació administrativa continguda en aquests.
En el cas que s’observessin deficiències esmenables, s’atorgarà al licitador un
termini màxim de 3 dies hàbils per esmenar-les. La notificació s’entendrà
vàlidament feta mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça indicada
pel licitador o mitjançat la remissió d’un fax al número que el licitador hagués
assenyalat.
En el cas que les deficiències observades no fossin esmenables, la qualificació
serà negativa i la proposició quedarà exclosa de la licitació.
L’obertura del sobre B se celebrarà en acte públic a les dependències de
l’Ajuntament del Vendrell, prèvia convocatòria publicada al perfil del contractant.
L’acte començarà amb l’exposició per part del President de la mesa del número
de licitadors que s’hagin presentat i del resultat de la qualificació de la
documentació inclosa als sobres A. S’indicaran els licitadors les proposicions
dels quals hagin estat admeses, aquelles en les quals s’hagin observat
deficiències esmenables i les que hagin estat rebutjades, amb indicació de les
causes que motiven l’exclusió.
A continuació s’obriran els sobres B dels licitadors, els quals contenen els
documents relatius als criteris avaluables de forma automàtica. Es llegirà les
ofertes econòmiques formulades i es lliurarà als serveis tècnics, a l’efecte
d’emissió d’informes. Per deixar constància de tot s’aixecarà una acta que reculli
de manera breu les incidències.
La manca de signatura de l’oferta econòmica per la persona que disposi dels
poders suficients podrà ser esmenada en el termini de vint-i-quatre (24) hores, a
comptar de la notificació verbal de l’existència de defecte, feta per la mesa de
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contractació en el mateix acte d’obertura de proposicions. La no esmena
d’aquest defecte és causa de no acceptació de l’oferta del licitador.
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i
l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres.

Emesos, si escau, els corresponents informes, la mesa procedirà a la valoració
de les ofertes en la seva totalitat, d’acord amb la puntuació obtinguda en els
diferents criteris.
En tot cas, no s’acceptaran aquelles ofertes que:
-

Siguin incomplertes, tinguin anomalies, errors, esmenes i/o ometin
paràmetres, sempre que no permetin conèixer clarament els seus termes
i, en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per
valorar l’oferta o indueixin a error que la faci inviable.

-

No tingui concordança amb la documentació examinada i admesa.

-

Excedeixin del pressupost màxim establert per al contracte.

-

Variïn substancialment el model de proposició establert.

Clàusula 23.- Criteris d’adjudicació
Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta
clàusula i el que disposa l’article 150 del TRLCSP.
Les ofertes podran ser excloses si l’òrgan de contractació estima que no poden
ser acomplertes, per ser el preu proposat desproporcionat o anormal. La seva
apreciació anirà en funció del preu ofert i tindrà lloc d’acord amb els supòsits de
l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes (RD 1098/2001) o norma que
en el futur el substitueixi. En tot cas se seguirà la tramitació d’acord amb allò que
disposa l’article 152 del TRLCSP, amb audiència de l’empresa interessada.
Així mateix, es considerarà un paràmetre objectiu per apreciar que les
proposicions no poden ser complertes com a conseqüència de la inclusió de
valors anormals o desproporcionats, la indicació d’un preu inferior als costos
salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, els que es detallen a l’apartat K del
quadre de característiques, d’acord amb la ponderació que es detalla per a
cadascun d’ells essent la puntuació màxima 100 punts.
Es determinarà la puntuació final per a cada una de les ofertes, la que obtingui la
puntuació més alta serà proposada per a l’adjudicació del contracte.
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Per tal de desfer l’empat, l’adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor
d’aquella empresa que hagi justificat tenir en la seva plantilla un nombre de
treballadors discapacitats superior al dos per cent (2%) d’acord amb el que
estableix la disposició addicional quarta, del TRLCSP. En el cas que diverses
empreses licitadores justifiquin trobar-se en aquesta situació, tindrà preferència
en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de
treballadors fixes.
En cas que persisteixi l’empat, tindran preferència les ofertes presentades per les
empreses d’inserció regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la
regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits
establerts a la normativa esmentada per tenir aquesta consideració.
Si encara així persisteix la igualtat, l’adjudicació recaurà en l’oferta que en el seu
conjunt es consideri més beneficiosa per a l’interès públic, tenint en compte, en
el seu cas, l’ordre de prelació dels criteris d’adjudicació.

CAPÍTOL IV. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 24.- Valoració de les ofertes i proposta d’adjudicació
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació, juntament amb l’acta, la corresponent proposta d’adjudicació en
què figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació
atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats a l’apartat K del
quadre de característiques d’aquest Plec i identificant l’econòmicament més
avantatjosa.
Clàusula 25.- Presentació de la documentació justificativa del compliment
dels requisits previs pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa
Els documents que s’han de presentar poden ser: originals, còpies legitimades
per un notari o fedatari públic, còpies compulsades per l’Administració. No
s’admeten fotocòpies.
L’òrgan de contractació, tenint en compte la proposta d’adjudicació formulada
per la mesa, classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades que
no hagin estat declarades desproporcionades o anormals i posteriorment,
requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des d’aquell en què
hagi rebut el requeriment, presenti:
En cas de trobar-se inscrit al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya, excepte en el supòsit que es trobi en fase de “revisió
administrativa” i/o en fase de “validació jurídica”, els licitadors estaran
exempts de presentar la documentació referent a l’acreditació de la personalitat
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jurídica, la representació i la classificació, però hauran de presentar la següent
documentació:
1.- Manifest d’inscripció, juntament amb la fitxa resum.
2.- Una declaració responsable del representant legal de l’empresari, conforme
les circumstàncies que figuren en aquell registre no han experimentat cap
variació i es troben actualitzades, segons el model adjunt en l’annex VII del
present plec.
L’àrea de contractació demanarà d’ofici el certificat d’obligacions tributàries
corresponent a l’Ajuntament.
En cas de no estar inscrit al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya:
1.- Document o documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador:
1.1.- DNI/NIF degudament legitimat, per acreditar la personalitat del licitador
o persona que legalment el representi.
1.2.- Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució
de l’entitat adaptada, en tot cas, a la legislació vigent i testimoni de la
seva inscripció en el Registre oficial corresponent. En aquesta
escriptura haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té
relació directa amb l’objecte del contracte.
1.3.- Si és una persona jurídica, no espanyola, d’algun Estat membre de la
Unió Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,
certificació acreditativa de la inscripció a les llistes oficials d’empresaris
autoritzats per contractar establertes pels Estats membres, o
presentació dels certificats comunitaris de classificació.
1.4.- Per la resta de persones jurídiques estrangeres: Certificació i informe de
reciprocitat expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o oficina
consular d’Espanya, del lloc del domicili de l’Empresa.
1.5.- Les empreses estrangeres han d’incloure una declaració per la qual es
sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per totes les incidències que, de manera directa o indirecta
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses
estrangeres es presentaran traduïts de manera oficial a les llegües
catalana o castellana per part d’un traductor jurat amb títol suficient.
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2.- Document o documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers:
Quan el licitador no actuï en nom propi o quan comparegui en representació
d’una societat o d’una persona jurídica haurà de presentar:
2.1.- Poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom de la qual
concorre davant l’Administració, el qual haurà d’estar inscrit en el
Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal
la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa
l’article 94.1, apartat, 5 del Reglament d’aquest registre.
2.2.- DNI de la part representant de la societat, autentificada convenientment.
Les escriptures d’apoderament hauran de validar-se prèviament per la
Secretària de l’Ajuntament del Vendrell. Caldrà efectuar el pagament de la
taxa, inclosa a l’ordenança fiscal corresponent.
Per obtenir la validació de poder de representació de la persona física o
jurídica, haurà de presentar-se a l’Àrea de Contractació, una còpia autèntica
o certificada de l’Escriptura Pública de Poder i de l’Escriptura Pública de
Constitució de la Societat i l’original del Certificat de l’acord social que es
requereixi en el seu cas.
3.- Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries, de la
Seguretat Social i de l’Ajuntament del Vendrell.
Amb l’autorització de l’interessat segons el model adjunt en l’annex IV
d’aquest plec, l’Ajuntament del Vendrell podrà sol·licitar el certificat
corresponent a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, en aquest
cas no serà necessari la seva aportació.
L’àrea de contractació demanarà d’ofici el certificat corresponent a
l’Ajuntament, per tant no serà necessari la seva aportació.
4.- Quan s’exerceixin activitats subjectes a l’Impost sobre
Econòmiques: El darrer rebut de pagament o, si s’està exempt,
d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques o en el Cens d’Obligats
acreditatiu de l’activitat econòmica relacionada amb l’objecte
licitació, acompanyat d’una declaració conforme està exempt del
d’aquest impost.

Activitats
document
Tributaris,
d’aquesta
pagament

5.- Documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
tècnica empresarial d’acord amb el que disposen a l’apartat de H.1 del
quadre de característiques o bé acreditació mitjançant classificació d’acord
amb el que disposa a l’apartat H.2 del quadre de característiques d’aquest
plec

21

En tots els casos caldrà presentar a més a més la següent documentació:
-

Constitució de la garantia definitiva del contracte o documentació acreditativa
d’haver-ho fet.

-

Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació
corresponents.

-

Aportar la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o una declaració
responsable del compromís de l’empresa, en cas de resultar adjudicatari del
contracte, de subscriure-la abans de la formalització del contracte.

-

Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte de servei i
de l’obra, indicant el seu nom, cognoms, DNI i número d’afiliació a la
Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a
la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la
presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, declaració
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades
les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que
acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre
amb caràcter previ a la formalització del contracte.

-

Justificació d’estar donada d’alta com a empresa instal·ladora homologat per
Indústria per a instal·lacions en el Reglament d’instal·lacions elèctriques en
baixa tensió (REBT)

Si el licitador no complimenta adequadament el requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta i es procedirà, en aquest cas, a
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes d’acord amb el allò que estableix l’article 151.2
del TRLCSP.
S’adverteix que el licitador que no complimenti el que estableix aquest apartat
dins el termini assenyalat amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà
ser declarat en prohibició de contractar segons el que preveu l’article 60.2 lletra
d) del TRLCSP.
Clàusula 26.- Admissibilitat de variants o alternatives
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants o
alternatives.
Clàusula 27.- Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al cinc per cent (5%) de
l’import d’adjudicació, exempt d’IVA.
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L’esmentada garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos a
l’article 96 del TRLCSP, en concordança amb els articles 55 a 58 del RGLCAP.
Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o
indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar
aquella en la quantia que correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals
des de l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució.
Quan com a conseqüència d’una modificació del contracte experimenti una
variació del seu preu, haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda
proporció amb el nou preu modificat, en el termini de quinze (15) dies naturals
comptats des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
La resolució del contracte per causa imputable a l’empresa gestora comportarà
la incautació de la garantia.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del TRLCSP.
Clàusula 28.- Adjudicació del contracte
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte d’acord amb els aspectes
assenyalats en els Plecs administratiu i tècnic.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en els cinc (5) dies hàbils
següents a la recepció de la documentació exigida d’acord amb l’article 151.2 del
TRLCSP i a la clàusula 25 d’aquest Plec.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als licitadors i, simultàniament, es
publicarà en el perfil del contractant.
És aplicable a la motivació de l’adjudicació, l’excepció de confidencialitat que
conté l’article 153 del TRLCSP.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància
de la seva recepció pel destinatari.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.
Clàusula 29.- Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu que s’ajusti amb exactitud
a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per
accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar
que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les
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corresponent despeses. En cap cas es podran incloure en el document de
formalització del contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de
l’adjudicació, de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
Prèviament a la signatura del contracte caldrà:
- Aportar la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, en el cas de no haverla presentat anteriorment i d’haver presentat en el seu lloc una declaració
responsable de compromís de l’empresa de subscriure-la abans de la
formalització del contracte.
- Si fos una unió temporal d’empreses, el representant de l’adjudicatari haurà de
presentar davant l’òrgan de contractació, l’escriptura pública de la seva
constitució, el CIF assignat i el nomenament de representant amb poder
suficient.
La formalització del contracte s’efectuarà en un període no superior als quinze
(15) dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de
l’adjudicació.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte
dins del termini indicat, l’Ajuntament del Vendrell pot acordar la confiscació de la
garantia i haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament del Vendrell pels danys i perjudicis
causats.
Si les causes de la no formalització són imputables a l’Administració
s’indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués
ocasionar.
La formalització del contracte es farà pública en els termes que preveu l’article
154 del TRLCSP.
Clàusula 30.- Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament
justificades, i prèvia notificació als licitadors, renunciar a subscriure un contracte
abans de l’adjudicació. També podrà desistir abans de l’adjudicació quan
s’apreciï una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte
o de les reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu
l’article 155 del TRLCSP.
Clàusula 31.- Retorn de la documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició
dels recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la
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documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les
empreses licitadores.
Si els licitadors no retiren l’esmentada documentació es procedirà a la seva
destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de
formalització del contracte, sempre que aquesta sigui ferma.

CAPÍTOL V. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. DRETS I OBLIGACIONS DE LES
PARTS
Clàusula 32.- Pla de Seguretat i Salut
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació
l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en
el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de
seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en
matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la
procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que
hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la
importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies
naturals.
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el
treball serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per
incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no
fos possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.
Clàusula 33.- Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres
En el termini màxim de 30 dies des de la formalització, l’adjudicatària haurà
d’haver signat l’Acta de Comprovació del replanteig / Acta d’Inici de les Obres.
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de
l’adjudicatari o del seu representant, de conformitat i amb els efectes previnguts
a l’art. 229 del TRLCSP i disposicions complementàries i 139, 140 i 141 del
RGLCAP
El dia següent a l'acta de replanteig / acta d'inici de les obres serà el que computi
a tots els efectes del contracte com a començament de les obres, amb les
excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig i de manera independent
a què les obres no puguin iniciar fins que s'hagi aprovat el Pla de seguretat i
salut.
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Clàusula 34.- Lloc de lliurament
El lloc fixat per al lliurament dels béns objecte del contracte és l’establert a
l’apartat L del quadre de característiques
Clàusula 35.- Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de
l’objecte del contracte
L’Ajuntament del Vendrell es reserva la realització de comprovacions sobre la
qualitat de l’objecte del contracte a la seva recepció.
Clàusula 36.- Risc i ventura
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista.
Clàusula 37.- Assegurança
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de
subscriure una pòlissa d’assegurança segons es detalla a l’apartat M del
quadre de característiques que serveixi per fer front als possibles danys,
lesions o perjudicis que pugui realitzar en el desenvolupament normal del servei
a terceres persones o béns, ja sigui com a responsable civil directe o subsidiari.
En cas de tractar-se d’un contracte d’abast plurianual, l’empresa adjudicatària
haurà d’estar al corrent de pagament dels venciments successius de la pòlissa.
En el cas de la cobertura o el límit assegurat sigui insuficient a les tasques a
realitzar, haurà de complementar-la amb una ampliació per tal de
responsabilitzar-se del contracte.
Clàusula 38.- Obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari està obligat a portar a terme l’execució del contracte amb estricta
subjecció a tota la legislació general i sectorial aplicable, a aquest plec, al plec
tècnic i a l’oferta presentada, de conformitat amb les instruccions donades per
l’Ajuntament. Haurà de mantenir en tot moment els estàndards de qualitat i les
prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base a
l’adjudicació del contracte i fer-se responsable de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
A més, són obligacions específiques del contractista les següents:
-

A dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients per a això.

-

Efectuar les prestacions pròpies del subministrament, de les obres i del
servei en la forma prevista en el present Plec, el Plec tècnic i en la l’oferta
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de l’adjudicatari, i amb submissió a les instruccions que li dicti
l’Ajuntament d’acord amb les seves facultats i a les què puguin resultar
de la legislació estatal o autonòmica sobre el subministrament objecte de
licitació.
-

Complir el termini d’execució del contracte i dels seus terminis parcials
fixats per l’Ajuntament.
En cas que el contractista hagués incorregut en mora, per causes que li
siguin imputables, l’Ajuntament del Vendrell podrà optar per la resolució
del contractes o per la imposició de penalitats econòmiques. Aquestes
tindran la quantia econòmica determinada en el plec i, en el seu defecte,
l’establert a l’article 212 del TRLCSP
En tot cas, la pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no
exclouen la indemnització per danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Ajuntament, originats per la demora del contractista

-

Complir les disposicions vigents en matèria mercantil, fiscal, laboral, de
seguretat social, de prevenció de riscos laborals i de seguretat i higiene
en el treball, d’integració laboral i les que dicti l’Ajuntament, així com
assumir totes les despeses i retribucions dels elements materials i
personals necessaris, amb total responsabilitat de les seves obligacions
legals de caràcter mercantil, laboral, civil i fiscal. En qualsevol moment
l’Ajuntament del Vendrell podrà demanar els certificats necessaris per ferne la comprovació. En particular:
a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança
laboral o conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les
disposicions de l’ordenança laboral i conveni laboral corresponent.
b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball
que siguin de pertinent obligació o necessàries en ordre a la més
perfecta prevenció dels riscos que puguin afectar a la vida, integritat i
salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, així mateix, les
obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes per
la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les
obligacions següents:
- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva
corresponent a l'activitat contractada.
- La formació i informació en matèria preventiva a les persones
treballadores que emprarà en l'execució del contracte.
- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que,
si escau, siguin necessaris.
- La formulació d’un Pla de Seguretat i Salut de l’Obra, que haurà
de ser lliurada en aquesta Administració per la seva aprovació
(prèvia emissió de l’informe tècnic del Coordinador de Seguretat i
Salut de l’Obra amb caràcter favorable).
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c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si s’escau, el 2 per
cent de treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures
alternatives legalment previstes.
d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les
empreses subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors
i lliurar-los a l'Administració contractant.
El contractista haurà de complir aquestes disposicions tant pel que fa al
desenvolupament del subministrament, de les obres i del servei com en
el marc del manteniment de les instal·lacions a través de les quals presti
el subministrament.
En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i
adscrigui a l’execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i
número d’afiliació a la Seguretat Social i el document acreditatiu
conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta
acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC2
corresponents.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
d’integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
-

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Ajuntament 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.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a
l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per
assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en
català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les
mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el
personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un
coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les
tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes, queden subjectes en l’execució del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

-

Respondre dels danys i perjudicis que es derivin de l’execució del
contracte, llevat que s’hagin produït per actes realitzats en compliment
d’una clàusula imposada per la corporació amb caràcter ineludible. Així
mateix, l’adjudicatari serà responsable, civil i administrativament, davant
de l’Ajuntament, per les faltes que cometin els seus treballadors, quedant
obligat al rescabalament dels danys que causin a tercers amb motiu de la
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prestació normal o anormal del subministrament, ja siguin béns,
instal·lacions o persones, sense perjudici de les sancions contractuals
que pugui imposarse’ls.
A tal efecte, haurà de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, com a mínim dins els límits de cobertura que preveu
aquest plec durant la vigència del contracte
-

Mantenir la màxima reserva sobre les dades de les que pugui disposar
amb motiu de l’execució del contracte.

-

L’adjudicatari no donarà informació, utilitzarà o divulgarà estudis o
documents i dades proporcionades per l’administració per a qualsevol
altre ús no previst en el present plec. Particularment, no proporcionarà
sense autorització escrita de l’Ajuntament del Vendrell, còpia dels
documents o dades a terceres persones.
Tots els estudis i documents elaborats en execució del present contracte
seran de propietat de l’Ajuntament del Vendrell, el qual podrà reproduirlos, publicar-los i divulgar-los, total o parcialment, sense que s’hi pugui
oposar l’adjudicatari autor dels treballs.
L’empresa adjudicatària assumeix que la informació recollida en aquestes
operacions està sotmesa al secret estadístic, amb les obligacions que es
deriven per a tot el personal implicat.

-

Totes aquelles obligacions que es derivin de l’objecte i causa del
contracte i de la resta de disposicions legals aplicables.

-

L’administració està facultada per demanar a l’empresa adjudicatària, en
qualsevol moment, tota la documentació relacionada amb el contracte
que consideri necessària a l’objecte de comprovar la plena legalitat de
l’empresa en l’ordre fiscal, laboral i administratiu.

-

L’empresa adjudicatària nomenarà un responsable del contracte que serà
el seu interlocutor amb l’Ajuntament. Totes les indicacions que
l’Ajuntament cregui necessàries seran adreçades al representant de
l’empresa adjudicatària, sense perjudici de poder-les adreçar a la direcció
de la mateixa.

-

Quant a les instal·lacions, l’adjudicatari s’encarregarà de la seva perfecta
conservació, obligant-se a lliurar a l’Ajuntament les instal·lacions i
l’utillatge en perfecte estat d’ús una vegada hagi finalitzat el període
d’aquest contracte.

-

Fer-se càrrec de les despeses del lliurament i el transport dels béns
objecte del subministrament al lloc establert, per la qual cosa haurà de
disposar dels mitjans de transports i descàrrega adequats per lliurar-los i
descarregar-los al lloc on s’indiqui.
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-

Assumir el manteniment de l’objecte del contracte durant la seva
vigència.

-

El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui
requerida en relació als seus subcontractistes o subministradors en els
termes de l’article 228 bis TRLCSP

-

Obtenir la conformitat municipal prèvia a la contractació de nou personal,
canvis de categoria i de la modalitat de contractació o qualsevol altra que
tingui una repercussió econòmica.

-

De produir-se algun esdeveniment determinant de força major o
qualsevol situació d’emergència pública, l’empresa adjudicatària estarà
obligada a acceptar la direcció de l’Ajuntament del Vendrell per a la
realització dels serveis contractats o altres tasques en les quals el
personal o el material fos necessari per restablir la normalitat, mentre duri
l’estat d’emergència, força major o calamitat pública.

-

Donar compliment a les millores del subministrament, servei i/o obra que
ofereixi en la seva proposició, llevat de no acceptació municipal

-

En cas de vaga o tancament patronal, l’empresa adjudicatària estarà
obligada a posar a disposició de l’Ajuntament del Vendrell tots els
vehicles, materials i eines adscrits al servei i personal afecte a aquestes
situacions, assumint l’empresa les despeses ocasionades per aquestes
circumstàncies.

-

Tenir cura del bon ordre del subministrament, servei i/o obra, podent
dictar les oportunes instruccions sense perjudici dels poders de policia
que corresponen a l’Ajuntament del Vendrell.

-

Permetre i facilitar les inspeccions i controls que dels treballs, material,
personal, i la resta d’aspectes referents al servei es disposin per
l’Ajuntament

-

El contractista, a petició de l’Ajuntament, es personarà en les
dependències municipals tantes vegades com sigui necessari per tal de
rebre instruccions o observacions per a la millor prestació del servei.

- Anirà a càrrec del contractista la retolació adhesiva amb la imatge gràfica
proporcionada
per l’Ajuntament que s’haurà d’integrar amb la
senyalització de punt.
Clàusula 39.- Obligacions de l’adjudicatari de caràcter social
-

L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat de I'ocupació,
la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la integració social dels
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col·lectius més desfavorits i ha de disposar de mitjans propis per al
desenvolupament de la prestació objecte del contracte.
-

L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del
contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements
de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.

-

L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els
productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les
normes internacionals aprovades per l’Organització Internacional del
Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets
laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció
social.

-

Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la
implantació dels tràmits procedimentals emprats per l’empresa
contractista en l’execució del contracte, han de realitzar-se tenint en
compte criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, tal com
són definits aquests termes en la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat.

-

L’empresa o empreses adjudicatàries no incrementaran la taxa de
temporalitat del personal destinat a l’execució d’aquest contracte. Es
considera taxa de temporalitat, segons l’OCDE, el nombre de treballadors
i treballadores amb contracte temporal en relació al nombre total.

-

L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir
mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de
les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte.

-

L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores
adscrites a l’execució d’aquest contracte l’aplicació estricta de les
condicions laborals que estableixi el conveni laboral que els resulti
d’aplicació.

-

L’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte han d’organitzar
accions de formació professional en el lloc de treball que millorin
l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del
contracte, així com les seves capacitats i la seva qualificació.

-

L’empresa o empreses adjudicatàries estan obligades, en l’execució del
contracte, al compliment del principi d’igualtat d’oportunitat de les
persones amb discapacitat, evitant discriminacions, directes o indirectes,
per raó de discapacitat.

-

L’empresa contractista vetllarà perquè les empreses subministradores
dels béns i dels productes utilitzats en l’execució del contracte compleixin
amb les normes internacionals aprovades per l’Organització Internacional
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del Treball, les quals tenen, fonamentalment, per objecte promoure els
drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la
protecció social.
Clàusula 40.- Obligacions de l’adjudicatari en relació a la protecció de
dades de caràcter personal
1. El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que,
no essent públics o notoris, estiguin relacionades amb l’objecte del contracte i
dels que tingui coneixement amb ocasió del mateix, tant durant la seva
execució com una vegada finalitzat per compliment del mateix o per qualsevol
altra causa de resolució.
2. El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament de les dades
de caràcter personal a què accedeixi de les quals sigui responsable
l’Ajuntament del Vendrell. Així mateix, les dades personals objecte de
tractament per part del contractista no seran aplicades o utilitzades amb una
finalitat diferent a l’establerta en el marc de la prestació dels
subministraments contractats. En aquest sentit, el contractista s’obliga a:
a. A realitzar un tractament de dades que es limitarà a les actuacions
necessàries per desenvolupar correctament els subminitraments
contractats. Per dur a terme qualsevol activitat que excedeixi allò
inicialment previst i que tingui per objecte el tractament o la utilització de
les dades o dels fitxers de l’Ajuntament del Vendrell serà necessari el
consentiment per escrit de l’Ajuntament del Vendrell.
b. A tractar les dades personals com informació confidencial i d’acord amb el
deure de secret professional. Aquest deure afecta a tot el personal i servei
tècnic del contractista que pugui accedir i/o tractar les dades dels
sistemes i/o fitxers de l’Ajuntament del Vendrell en el transcurs de la
prestació dels subministraments contractats, fet pel qual l’adjudicatari
s’obliga a donar a conèixer i exigir al personal de la seva empresa que
realitza els subministraments del contingut de les presents obligacions. La
present obligació de confidencialitat s’estén també als codis,
identificacions d’usuari i/o a les claus d’accés dels sistemes de
l’Ajuntament del Vendrell pugui facilitar al contractista per al
desenvolupament de la seva prestació del subministrament.
c. A adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per
garantir la seguretat de les dades, de conformitat amb la Llei orgànica
15/1999 i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, amb la finalitat
d’evitar l’alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzat de les dades
de l’adjudicatari. El contractista s’obliga a implantar les mesures de
seguretat que s’estipulen com a Nivell alt.
d. A no cedir a terceres persones les dades de caràcter personal a les quals
tingui accés encara que sigui amb la finalitat de conservar-les. En el
supòsit que el contractista manifesti la seva necessitat de comunicar a un
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tercer les dades de caràcter personal contingudes en els fitxers de
titularitat de l’Ajuntament del Vendrell dels efectes del compliment dels
subministraments, la cessió només es podrà fer prèvia autorització
expressa i per escrit de l’Ajuntament del Vendrell i sota la supervisió
d’aquest. Tot això s’entendrà també tenint present l’establert en el
paràgraf següent.
e. En el cas que per al compliment dels subministraments contractats, fos
necessària la comunicació de les dades a tercers -Administracions
Públiques, bàsicament- aquesta transmissió es farà ajustant-se a la
finalitat que així ho justifiqui.
f. A no copiar o reproduir la informació facilitada per l’Ajuntament del
Vendrell a menys que sigui necessari per al seu tractament i segons els
termes previstos en la present obligació. Les còpies o reproduccions
estaran sotmeses a les mateixes obligacions de confidencialitat i seguretat
previstes en el aquest contracte.
g. A la finalització de la relació contractual entre les dues parts, el
contractista s’obliga a retornar per un mitjà segur els suports o documents
que continguin dades de caràcter personal dels fitxers de l’Ajuntament del
Vendrell. Si el retorn físic no és possible, o a més a més del retorn físic, el
contractista s’obliga a disposar dels mitjans suficients que permetin la
destrucció de les dades personals de l’Ajuntament del Vendrell que hagin
pogut quedar en el seu propi sistema o suports de tractament de dades.
La devolució i/o destrucció de les dades haurà de ser acreditada a
l’Ajuntament del Vendrell i de forma fefaent.
3. Sense perjudici de la durada del contracte, les obligacions de confidencialitat
derivades del mateix tindran una vigència de cinc anys.
4. Nogensmenys, el contractista està obligat a retornar a l’Ajuntament del
Vendrell totes les dades personals de les que disposi per raó de les
prestacions objecte d’aquest contracte, independentment del suport o arxiu
en què estiguin emmagatzemades, en el termini màxim de 2 mesos des de la
data de finalització de la prestació.
Clàusula 41.- Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa
contractista
La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevol vinculació
laboral o funcionarial entre el personal del contractista o de llurs subcontractistes
i la Corporació, per la qual cosa:
-

Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal
que formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte,
sense perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament del Vendrell del
compliment dels requisits.
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L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de
treball, i que les variacions en la seva composició siguin puntuals i
obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament
del servei, informant en tot moment a l’Ajuntament del Vendrell.
-

L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real,
efectiva i continua, sobre el personal integrant de l’equip de treball
encarregat de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot
empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris,
la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitució dels
treballadors en cas de baixa o absència, les obligacions legals en matèria
de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de
prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de
prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així
com quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre
treballador i empresari.

-

L’empresa contractista vetllarà especialment per a què els treballadors
adscrits a l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense
extralimitar-se en les funcions desenvolupades respecte de l’activitat
delimitada en els plecs com objecte del contracte.

-

L’ empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les
seves
pròpies
dependències
o
instal·lacions,
llevat
que,
excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis en les
dependències administratives. En aquest cas, el personal de la empresa
contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupin els
empleats públics. Correspon també a l’ empresa contractista vetllar pel
compliment d’ aquesta obligació. En l’expedient haurà de fer-se constar
motivadament la necessitat que, per a l’execució del contracte, els
serveis es prestin en les dependències administratives.

-

L’empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador tècnic
o responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les
seves obligacions les següents:
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant
l’Ajuntament del Vendrell, canalitzant la comunicació entre l’empresa
contractista i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al
contracte, per una part, i l’Ajuntament del Vendrell, per l’altre part, en
tot el relacionat a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del
contracte, i impartir als treballadors les ordres i instruccions de treball
que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei
contractat.
c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal
integrant de l’equip de treball de les funcions que tinguin
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encomanades, així com controlar l’assistència del personal al lloc de
treball.
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del
contracte, havent-se de coordinar adequadament l’empresa
contractista amb l’Ajuntament del Vendrell, a efectes de no alterar el
bon funcionament del servei.
e) Informar a l’Ajuntament del Vendrell sobre les variacions, ocasionals o
permanents, en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució
del contracte.
Clàusula 42.- Drets de l’adjudicatari
En l’execució del contracte, el contractista tindrà els següents drets:
- Demanar de l’Administració l’auxili necessari per garantir l’exercici de quantes
accions siguin necessàries per fer viables els seus drets.
- A la percepció de les compensacions que siguin procedents en els supòsits
d’extinció anticipada del contracte.
- Percebre de l’Administració la quantitat pactada com a retribució amb els
termes establerts en aquest plec i de conformitat a la seva oferta
- Rebre de l’Ajuntament del Vendrell tota la informació i documentació en els
terminis fixats per poder realitzar la prestació del subministrament en les millors
condicions per als usuaris.
- Qualssevol altres derivades del contingut del Plec, de la resta de documentació
que revesteixi caràcter contractual i, en general del TRLCSP i de la legislació
sectorial que sigui aplicable.
Clàusula 43.- Prerrogatives de l’administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del TRLCSP, ostenta les
següents prerrogatives:
a)
b)
c)
d)

Interpretació del contracte.
Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
Modificació del contracte per raons d’interès públic.
Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.

2.- L’Ajuntament del Vendrell té, a més de les previstes al TRLCSP i les previstes
en aquest Plec, les potestats següents:
a) Fiscalitzar la gestió del contractista, per la qual cosa pot inspeccionar les
instal·lacions i els locals del contractista, i també la documentació
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relacionada amb l’objecte o la gestió del contracte i dictar ordres per
mantenir o restablir el nivell de les prestacions.
b) Dirigir, controlar i supervisar el contracte, mitjançant personal propi o
d’altre designat a aquest fi, per comprovar que
s’ajusta a les
determinacions del contracte i compleix els aspectes funcionals
establerts.
Clàusula 44.- Responsable del contracte
L’Ajuntament del Vendrell podrà designar un responsable del contracte que
exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del
contracte, les funcions específiques que, segons les característiques del
subministrament, de l’obra i del servei, se li atribueixin per tal de minimitzar
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal
de garantir la coordinació entre els diferents agents implicats en el contracte,
d’acord amb allò que estableix l’article 52 del TRLCSP.
Clàusula 45.- Sistema de control de la bona execució del contracte
Correspon a l’Ajuntament del Vendrell vetllar pel correcte funcionament del
contracte i, per aquesta raó exercirà les facultats d’inspecció, comprovació i
vigilància per a la correcta execució del mateix i podrà dictar les instruccions
oportunes per al seu correcte compliment.
L’exercici d’aquestes facultats s’efectuarà, en primer terme, per la Direcció
Facultativa de l’Obra que aquesta administració ha contractat per asseguar-se la
correcta execució del contracte, i en segon terme, pel responsable del contracte
que hagi designat aquesta administració entre el personal de plantilla que
treballa al seu servei, i que comptarà amb el suport de tots aquells funcionaris o
persones que designi l’Ajuntament del Vendrell. El contractista haurà de posar a
la seva disposició els elements necessaris per tal que la puguin complir.
Aquest control es basa en el seguiment del compliment de les condicions
pactades i estarà subjecta a les inspeccions i controls propis establerts per
l’Ajuntament del Vendrell.
L’adjudicatari ha d’assegurar el compliment de les normes d’execució.
L’adjudicatari podrà estar present en els controls en la mesura que ho consideri
oportú, amb el seu representant o persona que designi. En cas de desacord en
les conclusions de determinats controls, hagi assistit o no l’empresa a ells, les
valoracions dels inspectors mantindran el seu valor. En tot cas, en l’elaboració de
la liquidació anual, es donarà audiència al contractista per tal de que al·legui i
presenti les justificacions oportunes.
A més d’aquests controls, amb una repercussió directa en la liquidació anual,
també es farà un seguiment de la qualitat general.
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Els incompliments estaran sotmesos al règim de penalitzacions previst en aquest
plec.
Clàusula 46.- Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’administració i el contractista 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 47.- Condicions especials d’execució del contracte
Es podran imposar condicions especials d’execució del contracte referides a
consideracions de tipus mediambiental, o de tipus social amb la finalitat de
promoure l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció en el mercat laboral,
combatre l’atur, o eliminar desigualtats de gènere en el mercat de treball, tot allò
en els termes que estableix l’article 118 del TRLCSP.
L’Administració podrà exigir l’acreditació documental del compliment d’aquestes
condicions o en cas d’incompliment justificació de l’empresari que sigui suficient.
Les condicions especials d’execució es concretaran en cada cas a l’apartat N
del quadre de característiques
Clàusula 48.- Obligacions essencials del contracte
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del
contracte, inclosa l’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels
mitjans personals i/o materials indicats en el plec i en l’oferta.
De conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 314 de 6 de març de 2017, és
obligació essencial del contracte, que el contractista o subcontractistes o
empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions
financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat
espanyol o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Pública.
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CAPÍTOL VI. SUBCONTRACTACIÓ, CESSIÓ I MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ
DEL CONTRACTE
Clàusula 49.- Subcontractació
El contractista pot subcontractar segons s’estableix a l’aparat O del quadre de
característiques.
El contractista pot concertar amb terceres persones la realització parcial del
contracte sempre que es compleixin els requisits establerts en l’article 227 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Així mateix, el contractista queda obligat al
compliment dels requisits i obligacions establertes en l’article 228 del mateix text
legal.
Quan procedeixi la subcontractació d’alguna part de l’execució del contracte,
l’empresa adjudicatària ha de complir la normativa sobre subcontractació i,
especialment, ha de garantir que tant ella com les empreses subcontractistes
disposen d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l’activitat i exercir
directament la direcció dels treballs, i acreditar que el seu personal disposa de la
formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals. Especialment,
ha de vetllar perquè l’empresa subcontractada compleixi totes les obligacions en
matèria de seguretat i salut laboral i, més, concretament que compleix el que
preveu la normativa quant a la coordinació d’activitats preventives i posada a
disposició dels recursos preventius quan siguin necessaris.
En cas de subcontractació, l’empresa contractista ha de comprovar, amb
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i l’alta en la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses amb les quals subcontracti i
ho ha de comunicar a l’òrgan de contractació.
L’empresa adjudicatària ha de vetllar perquè l’empresa subcontractista, si ha de
contractar nou personal per a l’execució del contracte, afavoreixi la contractació
de persones en risc d’exclusió social, que estiguin desocupades o que tinguin
dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball o que estiguin
incloses en algun dels col·lectius enumerats a l’article 2 de la Llei 27/2002, de 20
de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció
sociolaboral.
El contractista ha d’informar els representants dels treballadors de la
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral, així com de les mesures
previstes per a la coordinació d’activitats.
Si per les característiques de les prestacions objecte del contracte, l’empresa o
empreses adjudicatàries d’aquest contracte han de subcontractar part de
l’execució del contracte ho faran, preferentment, a centres especials de treball o
empreses d’inserció sociolaboral inscrits en els corresponents registres del
Departament competent en la matèria i/o a entitats sense ànim de lucre que
treballen per a la integració de les persones amb risc d’exclusió social.
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La infracció de les condicions establertes, així com la falta d’acreditació de
l’aptitud del subcontractista poden donar lloc a la imposició al contractista a una
penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte.
D’acord amb el que estableix el Decret d’Alcaldia núm. 314 de 6 de març de
2017, l’empresa que sigui subcontractada haurà d’aportar una declaració
responsable conforme no realitza operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, segons la llista de països elaborats per les Institucions
Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora
d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals,
frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
L’empresa subcontractada que hagi manifestat que té relacions legals amb
paradisos fiscals ha de presentar la documentació descriptiva dels moviments
financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà
publicitat en el Perfil de contractant municipal de què l’empresa ha declarat tenir
relacions amb paradisos fiscals.
El contractista adjudicatari ha de remetre a l’Ajuntament del Vendrell, quan
aquest ho sol·liciti, la relació detallada dels subcontractistes o subministradors
que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament
amb les condicions de subcontractació o subministrament de cadascun
d’aquests que tinguin una relació directa amb el termini de pagament. Així
mateix, han d’aportar a sol·licitud de l’Ajuntament del Vendrell un justificant de
compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la prestació dins els
terminis de pagament legalment establerts a l’article 228 i a la Llei 3/2004, de 29
de desembre, en el que els sigui aplicable. Aquestes obligacions, es consideren
condicions essencials d’execució, i el seu incompliment, a més de les
conseqüències que preveu l’ordenament jurídic, permet la imposició de les penes
que, a aquest efecte, continguin els plecs.
En tot cas, l’Ajuntament del Vendrell serà aliè i quedarà al marge de les relacions
que existeixin entre el contractista i les empreses subcontractistes, no sent
responsable, en cap cas, de les conseqüències que es derivin d’aquestes
relacions.
L’Ajuntament del Vendrell, amb caràcter general, es relacionarà únicament amb
el contractista. Així mateix, el contractista respondrà davant de l’Ajuntament del
Vendrell la totalitat de les conseqüències que generin l’execució o la resolució
dels contractes que se celebrin amb tercers i serà l’únic responsable davant de
tercers subcontractistes de les conseqüències dels contractes que es celebrin.
El contractista assumirà la responsabilitat total de l’execució del contracte davant
de l’Ajuntament del Vendrell
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Clàusula 50.- Cessió
El contractista podrà cedir segons s’estableix a l’apartat P del quadre de
característiques.
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a un tercer, sempre que les qualitats tècniques o personals del
cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització de l’administració, quan es compleixin els requisits establerts a
l’article 226 del TRLCSP.
El cessionari haurà de tenir capacitat per a contractar i la solvència exigible
d’acord amb aquest plec, sense trobar-se incurs en causa de prohibició per
contractar. El cessionari acceptarà prèviament i en document notarial totes les
obligacions i drets del concessionari, tant els referents a la concessió com els
inherents a la seva posició d’accionista de la societat concessionària, i restarà
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponguin al cedent. La cessió
s’haurà de formalitzar en escriptura pública. En el supòsit de fusió d’empreses en
què participi la societat concessionària, serà necessària l’autorització prèvia de
l’Ajuntament per a que l’entitat absorbent o resultant de la fusió pugui continuar
amb el contracte i quedar subrogada en tots els drets i obligacions resultants
d’aquest.
En el supòsit d’escissió, aportació o transmissió d’empreses, només podrà
continuar el contracte amb l’entitat resultant o beneficiària si així és
expressament autoritzat per l’Ajuntament del Vendrell considerant els requisits
establerts per a l’adjudicació del contracte en funció del grau de
desenvolupament del contracte en el moment de produir-se aquestes
circumstàncies.
Clàusula 51.- Modificació del contracte
De conformitat amb l’article 105 del TRLCSP, sense perjudici dels supòsits
previstos en aquesta normativa pels casos de successió en la persona del
contractista, cessió de contracte, revisió de preus i pròrroga del termini
d’execució, els contractes del sector públic només podran modificar-se en els
casos i amb els límits establerts en els articles 107 del mateix text legal i 9 del
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, així com en els supòsits establerts a l’apartat Q del quadre
de característiques.
Quan en el transcurs de l’execució del contracte fos necessari modificar la
prestació dels subministraments contractats, s’adoptarà el corresponent acord
per l’òrgan de contractació.
No tindran la consideració de modificacions al contracte les ampliacions del seu
objecte que no puguin integrar-se en el contracte inicial mitjançant una correcció
del mateix o que consisteixin en la realització d’una prestació susceptible
d’utilització o aprofitament independent o dirigida a satisfer finalitats noves, les
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quals hauran de ser contractades de forma separada seguint el procediment que
determini l’Administració actuant.
Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar en el document
administratiu.
El procediment a seguir per efectuar la modificació del contracte, serà el
següent:
1.-Resolució d’inici de l’expedient de modificació del contracte per l’òrgan de
contractació.
2.- Audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils.
3.- Informe de la Secretaria.
4.- Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
5.- Proposta d’acord de modificació del contracte per a la seva elevació a
l’òrgan de contractació.
6.- Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora quan l’import de la modificació
aïllada o conjuntament sigui superior a un 10% del preu primitiu del contracte,
sempre que aquest sigui igual o superior a 6.000.000 euros.
7.- Acord motivat de l’òrgan de contractació.
8.- Notificació al contractista.
Les modificacions que puguin sorgir en l’execució del contracte seran
obligatòries per a l’empresa adjudicatària en els termes previstos en el TRLCSP.
Clàusula 52.- Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte, s’ha d’aixecar
l’acta de suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article
220.1 del TRLCSP.
L’acta de suspensió d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar un
representant de l’òrgan de contractació i el contractista 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.
L’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin.
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CAPÍTOL VII. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA
Clàusula 53.- Règim aplicable a l’incompliment del contractista
A efectes contractuals, es considera sancionable qualsevol acció o omissió del
contractista que suposi incomplir les obligacions que estableix aquest plec.
Les multes que es puguin imposar per les infraccions que es regulen en aquest
títol no impedeixen, si la infracció ocasiona danys i perjudicis a l’Ajuntament, que
aquest pugui exigir la indemnització corresponent, i fer-ho, si escau, per via de
constrenyiment.
Clàusula 54.- Tipificació d’infraccions
Les infraccions en què pugui incórrer l'adjudicatari en l’execució del contracte es
qualificaran com a lleus, greus i molt greus, que a més a més de les establertes
en l'articulat del present plec es tipifiquen i es detallen en el quadre següent:
1

Infraccions Lleus:
1.1. L’omissió del deure de comunicar situacions contràries al bon
desenvolupament del subministrament, de l’obra i/o del servei.
1.2. L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte que no constitueixi falta greu.
1.3. Les baralles entre operaris durant la prestació del subministrament, de
l’obra i/o del servei i/o obra.
1.4. La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en
general, sol·licitats per l’Ajuntament del Vendrell en la comesa de control
de la prestació del subministrament.
1.5. La manca de comunicació a l’Ajuntament del Vendrell de qualsevol
substitució o modificació de la natura que sigui.
1.6. Qualsevol altra informació de les obligacions estipulades en els plecs de
clàusules administratives que no estigui qualificada com a greu o molt
greu.
1.7. En general tota actuació que impliquin un perjudici al subministrament,
obra i/o al servei i que no estigui tipificat com a greu o molt greu
1.8. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i
en les disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.
1.9. L’alteració dels horaris o recorreguts previstos
1.10. La falta d’uniforme reglamentari del personal, presentar un estat
indecorós o portar distintius aliens als autoritzats per l’Ajuntament del
Vendrell.

2. Infraccions Greus:
2.1. La manca dels elements de seguretat i salubritat necessaris per a la
prestació de cada subministrament o de cada servei
2.2. La modificació del subministrament, obra i/o del servei sense causa
justificada i sense notificació prèvia.
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2.3. La utilització del material afecte a la prestació per a usos aliens als
propis del subministrament, obra i/o del servei
2.4. Incompliment dels acords o decisions de l’Ajuntament del Vendrell
sobre variació de detall dels subministraments o del servei que no
impliquin despesa per a l’adjudicatària.
2.5. Retards reiterats en la prestació dels subministraments, obra i/o del
servei (més de tres advertiments escrits de l’Ajuntament del Vendrell).
2.6. La realització de tres faltes lleus.
2.7. Demora en el subministrament superiors a un dia, sempre que no
existeixi causa de força major.
2.8. Demora en l’inici de les prestacions dels serveis superiors a un dia,
sempre que no existeixi causa de força major.
2.9. La deixadesa i el desordre.
2.10. Prestar el subministrament, obra i/o el servei en condicions diferents
de les que s’assenyalen en la normativa aplicable, llevat que sigui
qualificada com a infracció molt greu
2.11. La interrupció en el subministrament per causa imputable al
contractista per un termini no superior a 24 hores.
2.12. El fet de no estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat
Social.
2.13. La no aportació de dades essencials de la documentació obligatòria o
el seu falsejament.
2.14. Realitzar una facturació incorrecta.
2.15. La negativa o obstrucció a l’actuació dels subministraments o dels
serveis d’inspecció quan no tingui el caràcter de molt greu.
2.16. La no localització del responsable del subministrament, obra i/o del
servei en cas de necessitat urgent.
2.17. Tractes incorrectes als inspectors de l’administració que no impliquin
danys personals que en aquest cas es qualificaran d’infraccions molt
greus (més de tres denúncies comprovades per l’Ajuntament del
Vendrell, previ expedient contradictori)
2.18. La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva
inobservança.
2.19. La utilització de sistemes de treball o personal diferents als previstos
en l’oferta del contractista, si escau.
2.20. L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació del
subministrament o del servei.
2.21. L’incompliment de les normes de caràcter general aplicables al
subministrament, servei o les ordres i indicacions assenyalades per
l’Ajuntament del Vendrell.
2.22. La negativa o l’endarreriment en el compliment de les mesures
correctores indicades per l’Ajuntament del Vendrell.
2.23. Les accions o omissions en la prestació del subministrament o del
servei que el pertorbin o n’alterin greument la seva qualitat sense
arribar a la paralització.
2.24. L’incompliment d’obligacions documentals, com a llibres de
documentació acreditativa del compliment de les obligacions laborals i
de seguretat social, declaracions o documents similars de caràcter
preceptiu.
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2.25. La manca de realització d’auditories quan sigui requerit a aquest
efecte.
2.26. Divulgar o publicar qualsevol document que l’Ajuntament del Vendrell
hagi qualificat com a confidencial, llevat que ho autoritzi per escrit.
2.27. No organitzar, per part de la persona encarregada, la prestació del
contracte o no interpretar i dur a terme les ordres rebudes per
l’Ajuntament del Vendrell.
2.28. Incompliment de facilitar la informació que li sigui requerida per
l’Ajuntament del Vendrell.
2.29. La utilització dels uniformes o materials com a suport d’elements
publicitaris o propagandístics no autoritzats.
2.30. Tractes incorrectes amb els usuaris del servei, que no impliquin danys
personals, que en aquest cas es qualificaran d’infraccions molt greus
(més de tres denúncies comprovades de l’Ajuntament del Vendrell
previ expedient contradictori)
2.31. Paralització o interrupcions en la prestació dels serveis
3.

Infraccions Molt Greus:
3.1. Demora en l'inici de la prestació dels subministraments, obra i/o del
servei superiors a dos dies, sempre que no existeixi causa de força
major.
3.2. La desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament del
Vendrell, relatives a l’execució del contracte. Per reiteració s'entendrà
l'incompliment de tres o més ordres.
3.3. L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de
Seguretat i Higiene en el treball del personal adscrit als
subministraments.
3.4. La inexistència o falta de cobertura de pòlissa d'assegurança que
empari els risc i les responsabilitats de l'adjudicatari a què fa referència
el Plec de Condicions per la prestació dels subministraments, obra i/o
del servei.
3.5. La realització de tres infraccions greus.
3.6. El retard sistemàtic i comprovat a la prestació dels subministraments,
obra i/o del servei (Més de sis advertències escrites de l’Ajuntament
del Vendrell).
3.7. Frau en la forma de prestació dels subministraments.
3.8. L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte que produeixi un perjudici molt greu.
3.9. La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte
d’aquest contracte imputable al contractista.
3.12. La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del
contracte.
3.13. La utilització de sistemes de treball o personal diferents als previstos
en els plecs i en les ofertes del contractista, quan produeixi un perjudici
molt greu a l’execució del contracte.
3.14. El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el
document cobratori.
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3.15. L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.
3.16. La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o
cessació de la prestació del subministrament sense que hi concorrin
les circumstàncies legals que la legitimin
3.17. Incompliment de les obligacions derivades de la normativa en matèria
de seguretat i salut dels treballadors
3.18. La no dotació del personal necessari per la prestació del
subministrament, obra i/o del servei en les degudes condicions i
l’incompliment de les normes laborals i de seguretat i higiene
establertes.
3.19. El falsejament de les dades de control lliurades a l’administració.
3.20. La interrupció total o parcial del subministrament o del servei de forma
continuada i regular, llevat de casos de força major.
3.21. L’incompliment reiterat de les ordres dictades des de l’Ajuntament del
Vendrell.
3.22. L’incompliment de les condicions essencials d’execució del contracte.
3.23. Qualsevol acció o omissió dolosa que comporti un risc o un dany dels
usuaris del servei
3.24. La no realització del servei sense justificació i sense un previ avís als
responsables del servei ni a l’usuari
3.25. No cobrir les baixes professionals, vacances i indisposicions.
Clàusula 55.- Penalitats per incompliment
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament del
Vendrell podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració:

Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 de l’import d’adjudicació.
Faltes greus: multa de fins a un 5 per 100 de l’import d’adjudicació.
Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 de l’import d’adjudicació.
Clàusula 56.- Imposició de les penalitzacions
Les penalitzacions s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, que serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagi d’abonar-se al
contractista o sobre la garantia que, s’hagués constituït, quan no puguin deduirse de les esmentades factures.
Quant a l’abonament de l’import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat
per la garantia definitiva, l’Ajuntament del Vendrell podrà utilitzar els mitjans
d’execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques o norma vigent aplicable al
cas.

45

A banda de la imposició de sancions a què pogués haver-hi lloc, la demora per
part de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus
incompliments facultarà a l’Ajuntament del Vendrell en qualsevol moment per a
l’adopció de les mesures pertinents destinades a solucionar deficiències i, en cas
que d’aquestes mesures se’n derivin despeses, a obrar contra les garanties
corresponents.
Addicionalment a la imposició de sancions es podrà exigir a l’empresa
adjudicatària que compleixi les obligacions que s’hagin incomplert.
La imposició de sancions per infraccions greus o molt greus exigirà expedient
contradictori instruït a aquest efecte, conforme al procediment fixat a continuació.
Totes les sancions s’imposaran automàticament a les factures a abonar per
l’òrgan municipal competent prèvia audiència de l’adjudicatari, en el termini de
quinze (15) dies i informe jurídic. Per a la imposició de sancions lleus no serà
preceptiva la instrucció del procediment però si el tràmit d’audiència a l’empresa
adjudicatària.
El procediment s’incoarà d’ofici per l’Ajuntament del Vendrell, bé per pròpia
iniciativa bé com a conseqüència de denúncia formulada per qualsevol persona
que tingui coneixement dels fets. En ocasió de la incoació, l’Ajuntament del
Vendrell nomenarà instructor i notificarà a l’adjudicatari la iniciació del
procediment. L’instructor formularà el plec de càrrecs que contindrà el fet o fets
imputats i ho notificarà a l’adjudicatari, concedint-li el termini de 15 dies per a
contestar-lo. Una vegada transcorregut aquest termini, a la vista, si s’escau,
d’allò que al·legui l’adjudicatari i practicada, si fos necessària, la prova,
l’instructor formularà proposta d’imposició de sancions que es notificarà a
l’adjudicatari perquè, novament, en el termini de 15 dies, al·legui allò que
convingui al seu dret. La proposta de resolució, amb les actuacions seguides es
remetran a l’òrgan competent que dictarà la resolució que estimi oportuna sobre
les sancions procedents.
La imposició de les multes tindrà lloc se’ns perjudici dels danys i perjudicis que
siguin exigibles per part de l’Ajuntament del Vendrell.

CAPÍTOL VIII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 57.- Causes d’extinció
El contracte s’extingirà per compliment o per resolució
Clàusula 58.- Recepció i liquidació
La recepció i liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 222, 292 i 297 del TRLCSP.
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El termini de recepció de les prestacions del contracte, s’estableix a l’apartat R
del quadre de característiques
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne
constància en l’acta de recepció i l’Administració ha de donar les instruccions
necessàries a l’empresa contractista perquè solucioni l’estat dels béns
defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb el contracte,
L’administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau,
requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes
observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la de
manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si
s’escau, a la recuperació del preu satisfet
Clàusula 59.- Termini i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia serà el que es detalla a l’apartat S del quadre de
característiques a comptar des de la finalització del contracte. Durant aquest
termini, l’Administració comprovarà que el treball realitzat s’ajusta al que s’ha
contractat i al que s’estipula en aquest plec i en el de prescripcions tècniques.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
béns subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa
contractista la reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és
suficient.
Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre
l’aplicació dels béns subministrats.
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o
defectes observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció
que la reparació o reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar
els béns i deixar-los a compte de l’empresa contractista, sense que aquesta
tingui el dret al pagament dels béns o, si s’escau, a què se li reclami el preu que
l’Administració hagi abonat.
Acabat el termini de garantia sense que s’hagi formalitzat objecció o denúncia
alguna, l’empresa contractista queda exempta de responsabilitat per raó dels
béns subministrats, procedint-se d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 102 del
TRLCSP.
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Clàusula 60.- Causes de resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest
Plec i en els fixats en els articles 223 i 299 del TRLCSP, i s’acordarà per l’òrgan
de contractació, d’ofici o a instància del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l’Administració, en el qual excedeixi l’import de la garantia.
Són causes d'extinció i resolució del contracte, a més a més de les assenyalades
pels articles 223 i 299 del TRLCSP:
a) No observar les condicions essencials d'aquest plec, del plec tècnic i del
contracte que se subscrigui, així com la reiteració de faltes en l’execució
del contracte.
b) L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte
les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte.
c) L’incompliment per part del contractista dels compromisos i condicions
proposats en la seva oferta i que hagin estat presos en consideració en la
seva valoració per a l’adjudicació del contracte.
d) La inclusió del contractista en qualsevol de les circumstàncies que
impedeixin contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60
del TRLCSP o als presents plecs durant l’execució del contracte.
e) L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que
disposa la clàusula referida a les penalitats.
f)

Incompliment pel contractista o subcontractista o empreses filials o
empreses interposades de les clàusules contractuals essencials establerta
a la clàusula 48 d’aquest plec.

g) És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les
obligacions previstes en relació a la prevenció de riscos laborals del
personal adscrit a l’execució del contracte i a la subcontractació.
h) És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les
condicions especials d’execució previstes en aquest plec.
i)

És causa específica de resolució del contracte l’incompliment del deure
d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució
del contracte
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j)

És causa de resolució d’aquest contracte la infracció de les condicions
establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista.

k) És causa específica de resolució del contracte la manca de veracitat en la
informació lliurada per l’òrgan de contractació relativa a les dades sobre la
subrogació de personal.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme al que
disposa l’article 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert a l’article 109
del RGLCSP

CAPÍTOL IX. DISPOSICIONS RELATIVES ALS RECURSOS I SUPÒSITS
ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
Clàusula 61.- Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de
contractació són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui,
d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, 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.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, 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.
Clàusula 62.- Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP.
Clàusula 63.- 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,
l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES

Tipus de contracte:
Núm. d’expedient:
Tramitació:
Procediment:

Mixt de subministrament, obra i de servei
59/2017
Ordinària
Obert

A. Objecte
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de l’estació de recàrrega
ràpida de 55 Kw per a vehicles elèctrics, l’obra necessària per a la seva
instal·lació i la creació d’un programari web manager pel control de la instal·lació
i el seu manteniment, d’acord amb les característiques i condicions tècniques
establertes en el projecte tècnic redactat pel tècnic Jorge Ríos Cortés.

Divisió en lots:
Sí. Núm. de lots:
No

Codi CPV: 51110000-6 serveis d’instal·lació d’equip elèctric
45315300-3 treballs d’instal·lació elèctrica

B. Durada del contracte
B.1. Quant a la durada
El contracte tindrà una durada de 25 dies laborables (5 setmanes) a comptar
des de la formalització del contracte, distribuït de la següent manera:
El termini màxim de subministrament de l’estació de recàrrega ràpida i de la
resta de material és de 10 dies des de la formalització del contracte.
El termini màxim per l’execució de l’obra civil és de 10 dies des de la
formalització del contracte (termini simultani a la del subministrament).
El termini màxim per la instal·lació de l’estació de recàrrega ràpida, de l’armari
elèctric tipus TMF-10 +GGP+CS i resta de material és de 5 dies des de la
finalització del termini màxim del subministrament de tots aquests materials.
El termini màxim per la legalització de la instal·lació i per executar les obres de
subministrament elèctric de l’estació de recàrrega ràpida que ha de dur la
companyia de distribució elèctrica és de 5 dies des de la finalització del termini
màxim d’instal·lació de l’estació de recàrrega ràpida.
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El termini màxim per la creació i la implantació del programari web manager de
control de la instal·lació i la posada en servei de l’estació de recàrrega ràpida de
vehicles elèctrics és de 25 dies des de la formalització del contracte .
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de .............. a comptar des
de l’endemà de la data de lliurament del subministrament.

B.2. Pròrroga:
Sí. Nombre previst de pròrrogues: .........
No

C. Dades econòmiques
C.1. Determinació del preu
Tant alçat: import total
Preus unitaris

C.2. Pressupost de licitació:
El pressupost màxim de licitació és de 42.895,00 euros, IVA exclòs.
El pressupost màxim de licitació per a cadascuna de les prestacions és el
següent:
Subministrament: 34.047,64 euros, IVA exclòs
Obres i instal·lació: 7.814,19 euros, IVA exclòs
Serveis: 1.033,17 euros, IVA exclòs
En la presentació de les ofertes, els licitadors hauran de desglossar l’import
global de la seva oferta econòmica en els imports adscrits a cadascuna
d’aquestes prestacions i, MOLT IMPORTANT, la suma de totes elles ha de
COINCIDIR amb l’import global ofertat, sinó és desestimarà la proposició.
També serà motiu de desestimació si l’import ofert en qualsevol d’aquestes
prestacions és superior al preu de licitació de la prestació en qüestió.
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C.3. IVA (21%): 9.007,95 euros, desglossat de la següent manera:
Subministrament: 7.150,00 euros
Obres i instal·lació: 1.640,98 euros
Serveis: 216,97 euros

C.4. Valor estimat del contracte:
Import del contracte:

42.895,00 euros

D. Existència de crèdit
D.1. Partida pressupostària: 0720-15110-60900 (projecte 2017 3 URBAN 1)
D.2. Expedient d’abast plurianuals
Distribució de les anualitats:

E. Revisió de preus
Possibilitat:
Si
No

F. Forma de pagament
Únic pagament anual
Mensual
Altres:
-

Certificació única si no supera el mes.

- Dues certificacions si supera el mes.
La darrera o única certificació, segons s’escaigui, s’expedirà un cop s’acrediti
que la companyia elèctrica ha realitzar els treballs pel subministrament de
l’Estació de Recàrrega Ràpida (han d’haver donat el CUPS), s’hagin iniciat les
gestions per la contractació del subministrament elèctric (el comptador) i s’hagi
lliurat i avaluat amb resultat FAVORABLE el programari web manager de control
de la instal·lació.
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G. Tramitació de l’expedient
Urgent
Ordinària

H. Criteris de solvència
H.1. Acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica
Solvència econòmica i financera:
Els licitadors acreditaran la seva solvència econòmica i financera d’acord amb el
que estableixen els articles 75 del TRLCSP i 67.5.b) del RGLCAP pel mitjà que
s’indica a continuació:
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major
volum de negoci dels tres darrers conclosos haurà de ser almenys de
64.342,50 euros, que és una vegada i mitja el valor estimat del contracte, ja
que la seva durada no és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà mitjançant els
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
estigués inscrit en dit registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre
oficial en el qual hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els seu llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
També es podrà acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant la
presentació d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals,
vigent fins el termini de presentació de les ofertes, per un import no inferior al
valor estimat del contracte, així com aportar el compromís de la seva
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura
durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit s’entendrà complert pel
licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant
de subscripció, en el cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida,
compromís que haurà de fer-se efectiu en el termini de 10 dies hàbils a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment. L’acreditació
d’aquest requeriment s’efectuarà mitjançant certificat expedit per la
companyia asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la
data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança en els casos
que procedeixi.
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En els casos en què resulti apropiat, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscs professionals, seran els següents
riscos coberts ..............., del seu termini mínim de vigència o data de
venciment ................... i del valor mínim següent: ........................
Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic per al que estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes
anuals, amb el valor mínim següent: .................... o del ràtio mínim de ........,
respectivament.
El període mitjà de pagament a proveïdors de l'empresari, sempre que es
tracti d'una societat que no pugui presentar compte de pèrdues i guanys
abreujat, no superi el límit que a aquests efectes s'estableixi per ordre del
Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques tenint en compte la normativa
sobre morositat.
Solvència tècnica:
Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica i professional d’acord amb el
que estableixen els articles 77 i 78 del TRLCSP i 67.5.b) i 67.7.b) del RGLCAP,
pels mitjans que s’indiquen a continuació:
Experiència en la realització de treballs o subministraments del mateix tipus o
naturalesa a la qual correspongui l’objecte del contracte, que s’acreditarà
mitjançant la relació dels treballs o subministraments efectuats per
l’interessat en el curs dels cinc darrers anys, corresponents al mateix tipus o
naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, avalats per certificats de
bona execució, i el requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any
de major execució sigui igual o superior a 30.026,50 euros, que correspon al
70% del valor estimat del contracte. A efectes de determinar la
correspondència entre els treballs o subministraments acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable a
aquest darrer s’atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyin uns
i altres, i en els demés casos a la coincidència entre els dos primers dígits
dels seus respectius codis CPV.
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats de
control de qualitat. Valor mínim exigit: ...................
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per
l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i investigació de
l'empresa. Valor mínim exigit: ...................
Quan es tracti de subministraments o treballs complexos o quan,
excepcionalment, hagin de respondre a una fi especial, un control efectuat
per l'òrgan de contractació o, en nom d'aquest, per un organisme oficial o
homologat competent de l'Estat en què estigui establert l'empresari, sempre
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que hi hagi acord de l'esmentat organisme. El control versarà sobre la
capacitat tècnica de l'empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d'estudi i
d'investigació de què disposi i sobre les mesures de control de la qualitat.
Valor mínim exigit: ...................
Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de
productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades
especificacions o normes. Quan en els plecs s'inclogui aquest criteri, en ells
es precisaran les normes tècniques o especificacions tècniques oficials
respecte de les que haurà de ser acreditada la conformitat pels certificats
exigits.
Aportació de mostres , descripcions i fotografies dels productes a
subministrar, l'autenticitat dels quals pugui certificar-se a petició de l'entitat
contractant
Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal
directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució
del contracte. Valor mínim exigit: ...................
En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l'empresari podrà aplicar a l'executar el contracte. Valor mínim exigit:
...................
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del
seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la
documentació justificativa corresponent. Valor mínim exigit: ...................
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà
per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la
documentació acreditativa pertinent. Valor mínim exigit: ...................
Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit
de subcontractar.

H.2. Classificació empresarial:
Grup

Subgrup

Categoria actual

Categoria RD 1098/2001

I. Documentació proposicions
I.1. Documentació general (sobre A)
1.- Declaració responsable del compliment de requisits previs per contractar, tal i
com s’indica a l’article 146 del TRLCSP i al Decret d’Alcaldia número 314 de
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6 de març de 2017.
S’adjunta model com annex III d’aquest plec.
2.- Autorització de cessió de la informació segons el model que s’adjunta com
annex IV d’aquest plec.
3.- Per a les unions temporals d’empreses:
3.1. Documentació individualitzada de cada licitador que integri la futura
Unió Temporal d’Empreses.
32. Declaració de constitució d’Unió Temporal d’Empreses, segons el
model que s’adjunta com annex V d’aquest plec.
33. Incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració tributària
competent. Només en el cas de resultar adjudicatària la unió haurà
d'acreditar la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF
definitivament assignat.
L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà
exigible en el supòsit que aquesta esdevingui adjudicatària.
4- Declaració de confidencialitat en la qual s’especifiqui quins documents i/o
dades presentades són, a parer de les empreses licitadores, confidencials,
seguint el model que apareix a l’annex VI d’aquest plec. No tindran en cap
cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents
d’accés públic. No podran ser declaracions genèriques. Els documents i
dades presentades per les empreses licitadores poden ser considerats de
caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als
seus interessos comercials legítims, perjudicar la lleial competència entre les
empreses del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions establertes
a la Llei de Protecció de dades de caràcter personal. De no aportar-se
aquesta declaració es considerarà que cap document o dada té aquest
caràcter.
5- Declaració responsable d’estar donada d’alta com a empresa instal·ladora
homologat per Indústria per a instal·lacions en el Reglament d’instal·lacions
elèctriques en baixa tensió (REBT).
I. 2. Documentació subjecte a valoració automàtica (sobre B)
1.- Oferta econòmica segons model que s’adjunta com a annex VIII d’aquest
plec.
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J. Mesa de contractació
a) L’alcalde-president, el senyor Martí Carnicer Vidal, que actuarà com a
President de la Mesa, o la senyora Camil·la Barnadas Pérez, regidoradelegada de Règim Intern, Secretaria, Aigua i Enllumenat, com a substituta.
b) Els vocals següents:
-

La senyora Alba Martí González, secretària accidental, o la senyora
Montserrat Virgili Farré, com a substituta
La senyora Rosa Maria Almirall Domènech, interventora de la Corporació o la
senyora Anna Recasens Gorina, com a substituta
El senyor Josep Mercadé Aloy, regidor-delegat de Territori
El senyor Oriol Pla Arasa, enginyer municipal

c) La senyora Marta Figueras Casals, funcionària de carrera de l’àrea de
contractació, que actuarà com a secretària de la Mesa, o la senyora
Montserrat Chaparro Giró, com a primera substituta o la senyora Rosa
Molina Arias, com a segona substituta.
d) En Abel Menéndez del Val, enginyer municipal, com a primer substitut d’en
Oriol Pla Arasa.

K. Criteris d’adjudicació
CRITERIS
1. Oferta econòmica

PUNTUACIÓ

MODE

65

Fórmula

2.1. Increment de les prestacions de l’Estació
de Recàrrega Ràpida respecte a l’equip licitat.

20

Fórmula

2.2. Increment del termini de garantia de
l’estació de recàrrega ràpida de vehicles
elèctrics respecte el mínim exigit en aquesta
licitació.

15

Fórmula

2. Millores addicionals:

La puntuació de les proposicions s’establirà d’acord amb els criteris establerts en
la taula anterior, d’acord a la informació aportada seguint el que es demana en el
conjunt dels plecs i d’acord amb les especificacions que es detallen en aquesta
clàusula.
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Criteris objectius:
1. Millor oferta econòmica ........................................................ fins a 65 punts.
Obtindrà 65 punts l’oferta més econòmica de les presentades, valorant-se la
resta de forma inversament proporcional al preu-oferta, conforme a la
següent fórmula:
Preu de l’oferta més econòmica
65 x ----------------------------------------------Preu de l’oferta a valorar
2. Millores addicionals .................................................. ........... fins a 35 punts.
2.1. Increment de les prestacions de l’Estació de Recàrrega Ràpida respecte
l’equip licitat (20 punts màxim).
Criteris de valoració i puntuació màxima:
-

Equipat per la identificació mitjançant telèfon mòbil (App, NFC, SMS, QR
o Barcode) (7 punts).

-

Equipat amb un mòdul de pagament (7 punts).

-

Equipat amb sistema antivandàlic: sistema de tancament del punt de
connexió que eviti la desconnexió per vandalisme (equipament
independent del sistema d’identificació de l’usuari) (6 punts).

2.2. Increment del termini de garantia de l’estació de recàrrega ràpida de
vehicles elèctrics respecte el mínim exigit en aquesta licitació (15 punts màxim).
Criteris de valoració i puntuació màxima: es valorarà amb 5 punts per cada any
addicional que excedeixi dels dos anys mínims exigits per la garantia, i fins a un
màxim de 15 punts.

L. Lloc de lliurament
Plaça Orient
43700 El Vendrell
Coordenades UTMxy: 41.219.717; 1.536.475.
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M. Assegurances
Responsabilitat civil:
Si. Cobertura mínima: 1.000.000 euros amb un sublímit per danys personals
de 300.000 euros.
No

N. Condicions especials d’execució del contracte
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit
s’indiquen i el seu incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò
que disposa l’article 60.2.e) TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la
clàusula 47 del present Plec
L’empresa contractista està obligada a subministrar, de forma veraç i
precisa, totes les dades sobre la subrogació de personal, quan procedeixi
No és procedent

O. Subcontractació
Possibilitat de subcontractació:
No
Si. El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la
prestació d’aquest contracte, d’acord amb els requisits que s’estableixen en
l’article 227.2 del TRLCSP.

P. Cessió
Possibilitat de cessió:
No
Si.
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Q. Modificacions previstes
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient,
d’acord amb:
No es preveu la modificació del contracte

R. Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un
mes a comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte,
recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document
acreditatiu.
El termini especial de recepció serà al cap de 25 dies de la signatura del
contracte, d’acord amb el termini màxim de durada del contracte segons l’aparat
B.1. “Durada del Contracte” del present Quadre de Característiques, recepció
que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.

S. Termini de garantia
L’estació de recàrrega ràpida i el programari web manager de control de la
instal·lació tindrà una garantia mínima de 2 anys sense suposar cap cost per
l’Ajuntament del Vendrell. Si l’adjudicatari final s’ha compromès a ampliar el
termini de garantia com a millora addicional, serà aquest termini el que es tindrà
en compte.
En el cas de què les garanties siguin assumides pels fabricants o pels
subministradors dels diversos components, els documents de garantia d'aquests
seran annexats al certificat de garantia que ha de lliurar l'adjudicatari.
El concepte de garantia inclourà la reparació, canvi de peces mecàniques
hidràuliques i, en general, totes les que estiguin defectuoses, també tots els
materials elèctrics/electrònics defectuosos, així com la mà d’obra dels muntatges
i de les reparacions, les despeses de desplaçaments dels tècnics, les visites de
revisió preventiva de la instal·lació al llarg del període de garantia ampliat (amb
un mínim de 4 visites anuals), bolcat de dades recollides del funcionament en
format informàtic tipus fulls de càlcul, processadors de textos, etc ... afegint
també la posta en servei de la màquina per un equip SAT oficial.
A la finalització de cada anualitat del període de garantia, l’adjudicatària ha de
lliurar a aquesta administració un informe amb les actuacions de manteniment
realitzades.
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Les condicions que estableix aquesta clàusula també s’estenen al període
d’ampliació de la garantia en el supòsit que l’adjudicatari l’hagi ofert com a
millora addicional.
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Annex I.- Instància presentació ofertes
DADES DE L’EMPRESA LICITADORA:
Denominació social:
CIF:
Adreça de notificacions:
Codi postal:
Població:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic:

EXPOSO:
Que desitgem participar en el procediment següent:
[Títol del procediment]
i a tal efecte presentem la documentació sol·licitada al plec de clàusules
administrativa que regeix aquest procediment en els sobres:
AiB

Per això, DEMANO:
Que sigui admesa a tràmit
DADES DEL REPRESENTANT:
Nom i cognoms:
DI:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic
Signatura
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Annex II.- Model de caràtula oferta

[Títol del procediment]

Segons correspongui:
SOBRE A:

[Documentació descrita a la clàusula que correspongui del plec]

SOBRE B:

[Documentació descrita a la clàusula que correspongui del plec]

SOBRE C:

[Documentació descrita a la clàusula que correspongui del plec]

Dades de l’empresa licitadora:
Denominació social:
CIF:
Adreça de notificacions:
Codi Postal i població:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic:

Dades del representant:
Nom i cognoms:
DNI:

Data
Signatura del representant
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Annex III.- Model de declaració responsable del licitador
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR

[Títol del procediment]

El/La senyor/a:
Amb DNI núm.:
En nom propi.
En representació de:
Nom i cognoms/entitat/empresa:
NIF/CIF:
Adreça:
CP:
Tel.:
Correu electrònic:

Municipi:
Mòbil:

DECLARO responsablement que les facultats de representació que ostento són
suficients i vigents i diu que:

1r.- Que compleix totes les condicions establertes legalment per a contractar
amb l’Administració, els requisits de solvència d’aquest plec i té plena capacitat
d’obrar, i que no es troba inclòs en cap de les circumstàncies que impedeixen de
contractar, amb l’Administració Pública que determina l’article 60 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2n.- Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del
contracte i que està al corrent de les obligacions tributàries, de la Seguretat
Social i que no té cap deute amb l’Ajuntament del Vendrell i que, aquesta
empresa, amb relació al personal, compleix estrictament les de prevenció de
riscos laborals, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la
salut establertes per la normativa vigent, i, ASSUMEIX el compromís a fer-ho
durant tota la vigència del contracte.
3r.- Que la prestació objecte del contracte està compresa dins de la finalitat,
objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els estatus o regles fundacionals del
licitador, li són propis.
4t.- Que l’empresa disposa de l’habilitació empresarial o professional exigida en
els termes d’aquest plec.
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5è.- Que no ha estat adjudicatari o ha participat en l’execució dels treballs que
hagin tingut per objecte la redacció del projecte, direcció facultativa, vigilància,
supervisió i/o control de la prestació objecte de la licitació, així com tampoc ha
estat col·laboradora dels adjudicataris dels esmentats contractes.
6è.- Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent
pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l’empresa, així
com amb totes les obligacions relatives a les assegurances obligatòries i es
compromet en cas de resultar adjudicatari a subscriure les que es prescriu en el
present plec de clàusules administratives particulars.
7è.- Que l’empresa compleix la normativa d’integració de discapacitats, atès
que: (assenyalar el que procedeix)
L’empresa licitadora té un nombre de treballadors inferiors a 50
L’empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no
inferior al 2%
L’empresa ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article
2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels
treballadors amb discapacitat.
8è.- Que als efectes del disposat en els apartats 1 i 3 de l’article 86 del RCAP, a
la present licitació: (assenyalar el que procedeix)
L’empresa licitadora no pertany a cap grup empresarial
No concorren les següents empreses pertanyents al mateix grup empresarial
de l’empresa que represento, entenent-se com a tals les que es trobin en
qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç
Concorren les següents empreses pertanyents al mateix grup empresarial de
l’empresa que represento, entenent-se com a tals les que es trobin en qualsevol
dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç:
-

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

9è.- Que es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir
del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador. (En el cas d’empreses estrangeres).
10è.- Que
Sí /
No realitza operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions
Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora
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d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals,
frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
11è.- Que
Si /
No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas
afirmatiu, presenta la següent documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions:
-

............................
............................

12è.- Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a
què es fa referència a l’apartat segona d’aquesta declaració, en el cas que se’l
proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què se’l
requereixi a aquest efecte en un termini màxim de 10 dies hàbils.
I perquè consti en el corresponent expedient de contractació de l’Ajuntament del
Vendrell, signo la present declaració sota la meva responsabilitat.

(Lloc, data i signatura del licitador)
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Annex IV.- Model d’autorització per a la cessió de la informació
AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE LA INFORMACIÓ

[Títol del procediment]
El/La senyor/a:
Amb DNI núm.:
En nom propi.
En representació de:
Nom i cognoms/entitat/empresa:
NIF/CIF:
Adreça:
CP:
Tel.:
Correu electrònic:

Municipi:
Mòbil:

AUTORITZO:
Que l’Ajuntament del Vendrell sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT) les dades relatives a les obligacions tributàries, per comprovar
que es compleixen els requisits establerts per participar en el procediment
especificat més amunt.
No autoritzo i aporto el certificat positiu i vigent de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT).
Que l’Ajuntament del Vendrell sol·liciti a l’Agència Tributaria Catalana (ATC)
les dades relatives a les obligacions tributàries amb l’Administració de la
Generalitat, per comprovar que es compleixen els requisits establerts per
participar en el procediment especificat més amunt.
No autoritzo i aporto el certificat positiu i vigent de l’Agència Tributària
Catalana (ATC).
Que l’Ajuntament del Vendrell sol·liciti a la Tresoreria de la Seguretat Social
les dades relatives a les obligacions amb la Seguretat Social, per comprovar que
es compleixen els requisits establerts per participar en el procediment
especificat més amunt.
No autoritzo i aporto el certificat positiu i vigent de la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Que l’Ajuntament del Vendrell sol·liciti a Direcció General de Policia les seves
dades d’identitat.
No autoritzo i aporto fotocòpia compulsada del DNI/NIE/CIF.
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Que aquesta autorització s’atorgui exclusivament als efectes de contractació i
en aplicació d’allò que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, mitjançant la qual, prèvia autorització de la persona
interessada, es permet cedir les dades obtingudes que necessitin les
administracions públiques per desenvolupar les seves funcions.

, de

de

.

(Signatura)
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Annex V.- Model de declaració de constitució Unió Temporal d’Empreses
(UTE)
DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)

[Títol del procediment]

El Sr./Sra. .................................................... amb DNI/NIE núm. ................ en
representació de l’empresa ........................................ amb NIF núm. ..................;
el/la senyor/a ................................. amb DNI núm. ..................... en representació
*
de l’empresa ..................................... amb NIF núm. ....................
DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que
té per objecte ........................................................, amb el següent percentatge
de participació en l’execució del contracte:
......... , ......... % l’empresa .................................
......... , ......... % l’empresa .................................
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura
pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a ........................ amb DNI núm. ....................
d) Que la denominació de la UTE a constituir és .............................; i el domicili
per a les notificacions és ................................ núm. telèfon ...................; núm. de
fax .............................; adreça de correu electrònic .................... @ .....................

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants
de les diferents empreses i segell de les empreses)

*

Complimentar la mateixa informació en cas que la UTE estigui integrada per més de dos
empresaris.
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Annex VI.- Model de declaració confidencial
Títol del subministrament objecte del contracte: [Títol del procediment]

Dades del licitador:
Nom:
Domicili:
DNI/NIF:
Telèfon/fax:
Correu electrònic:
Dades del representant, si escau:
Nom:
Domicili:
DNI/NIF:
Telèfon/fax:
Correu electrònic:

Declaro, en relació a l’oferta presentada per aquesta empresa, considerem
confidencials els documents assenyalats amb els números:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Motiu que justifica la confidencialitat:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________

(Lloc, data i signatura del licitador)
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Annex VII.- Model de declaració de vigència de dades al RELI
El/La senyor/a:
Amb DNI núm.:
En nom propi.
En representació de:
Nom i cognoms/entitat/empresa:
NIF/CIF:
Adreça:
CP:
Tel.:
Correu electrònic:

Municipi:
Mòbil:

D’acord amb allò establert a l’article 146.3 del TRLCSP, segons el qual els
licitadors inscrits en algun Registre oficial de licitadors i empreses classificades
que així ho justifiquin mitjançant el certificat previst a l’apartat 2 de l’article 83,
s’ha d’adjuntar al mateix una declaració responsable del licitador en què
manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat corresponent no han
experimentat variació,
DECLARO:
Que la següent documentació:
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresa i, si
s’escau, la seva representació.
b) Documents que acrediten la classificació de l’empresa, si s’escau, o
justifiquen els requisits de la seva solvència econòmica, financera i
tècnica professional.
no ha sofert cap variació.

I perquè consti en el corresponent expedient de contractació de l’Ajuntament del
Vendrell, signo la present declaració sota la meva responsabilitat.

, de

de

.

(Signatura)
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Annex VIII.- Model de proposició econòmica i criteris automàtics

En/Na
_________________________________________________
domiciliat/da a ______________ carrer __________________________ núm.
_______, amb DNI núm. __________________, major d’edat, en representació
de l’empresa _________________________________ amb domicili a
______________________ carrer ___________________ núm._________, amb
codi postal ________________ i NIF________________________, una vegada
assabentat de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte mixt
de subministrament i d’obra i instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida
(EdRRA) de 55 Kw per a vehicles elèctrics i del servei de programari web
manager pel control de la instal·lació, es compromet a la seva execució amb
estricta subjecció al plec de clàusules administratives i econòmiques particulars i
al de prescripcions tècniques pel preu per la durada total del contracte de:

1.- OFERTA MILLORA: ____________________, IVA exclòs, (quantitat en
lletres i en números), més _______________ euros d’IVA.

Desglossament de preus per cadascuna de les prestacions:
1) Import de subministrament (IVA exclòs): _________________€.
2) Import de l’obra i instal·lació (IVA exclòs): ________________€.
3) Import del servei (IVA exclòs): _______________ .
Observacions:
- L’import que resulta del sumatori de les tres prestacions ha de coincidir de
manera EXACTA amb l’import global de l’oferta, sinó es desestimarà
automàticament la proposició.
-

L’import que s’oferta per cadascuna de les prestacions i pel global hauran
de ser de quantia IGUAL o INFERIOR al pressupost màxim de licitació de
cadascuna de les pretacions, sinó es desestimarà automàtica la
proposició.

2.- MILLORES ADDICIONALS:
Concepte
Si/No
2.1. Increment de les prestacions de l’Estació de Recàrrega Ràpida
-respecte a l’equip licitat:
- Equipat per la identificació mitjançant telèfon mòbil (App, NFC,
SMS, QR o Barcode)
- Equipat amb un mòdul de pagament
- Equipat amb sistema antivandàlic: sistema de tancament del
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punt de connexió que eviti la desconnexió per vandalisme
(equipament independent del sistema d’identificació de l’usuari)

Concepte

Núm. anys addicionals
que excedeixin dels 2
anys mínims exigits

2.2. Increment del termini de garantia de l’estació
de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics respecte
el mínim exigit en aquesta licitació (**)

(**) La garantia ha de ser per la TOTALITAT de instal·lació. No s’admetrà
garanties d’elements particulars dels equips que difereixin de la TOTALITAT de
la instal·lació, a excepció d’aquells elements que superen en anys del que s’ha
ofert per la totalitat de la instal·lació, que s’admetrà, però no serà objecte de
valoració

I, perquè consti, se signa aquest document a _____________________, a ____
de ______________ de _____.

[Signatura]
[Càrrec]
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Annex IX.- Model d’aval definitiu
L’entitat ..............................................................................................(Banc/Caixa),
amb NIF ........................, amb domicili a ..................., al carrer
...................................., i en el seu nom i representació el/la sr./a.
..................................... amb poders suficients per a obligar-lo en aquest acte
segons resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior
d’aquest document,
AVALA
Solidàriament en els termes i condicions generals establertes en la Legislació de
Contractes
de
les
Administracions
Publiques,
a
.........................................................................................................., amb NIF o
CIF .............................., davant l’Ajuntament del Vendrell per la quantitat de
................................................................ (en números i lletres) en concepte de
fermança definitiva per a garantir el compliment de les obligacions derivades del
contracte per a l’execució de ??????, per un import de .........................., de
l’Ajuntament del Vendrell .
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits
previstos a l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de
l’obligat principal, amb renúncia expressa del benefici d’excussió i amb el
compromís de pagament al primer requeriment de la societat en el termini
establert en l’article 108 del Reglament General de Recaptació.
El present aval es mantindrà en vigor fins que l’Ajuntament del Vendrell autoritzi
la seva cancel·lació o la seva devolució d’acord amb allò que estableix la
reiterada llei de contractes de les administracions públiques i la legislació
complementària..
El present aval ha estat inscrit amb data ............................ en el Registre
Especial d’Avals amb el número ................................

............................................................, ......... de .................... de ............
(Lloc i data)
(Raó social de l’entitat)
(Signatura dels apoderats)
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