
 

 

 

 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS, EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS 

DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE, RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL 
D’INICIATIVA SOCIAL I A EMPRESES D’INSERCIÓ, SUBJECTE A REGULACIÓ 

HARMONITZADA I PER PROCEDIMENT OBERT  
 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 

 
1.1 Descripció de l'objecte del contracte 

 

Objecte del contracte: 
 

És objecte d’aquest contracte la PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA de tots els 
edificis, equipaments, instal·lacions  de l’Ajuntament d’Alcoletge que s’indiquen en 

aquest plec de clàusules (PCAP) i en el plec de prescripcions tècniques (PPT), que forma 

part integrant d’aquest contracte, per tal de contribuir en la integració sociolaboral de 
persones discapacitades i de persones en situació o greu risc d’exclusió social. 
Per tant, aquest servei de neteja s’estableix com a CONTRACTE RESERVAT a Centres 
Especials de Treball d’Iniciactiva Social i Empreses d’Inserció, d’acord amb la 
disposició adicional 4ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 

Els immobles a què es referix aquest contracte són els següents:  
 

1. Casa de la Vila 
2. Escola Mare de Déu del Carme 
3. Llar d’Infants Municipal “Lo Tossalet d’Alcoletge” 
4. Consultori Mèdic 
5. Escola Municipal de Música Julià Carbonell 

6. Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil Ermengol Piró i Alberg del 
Pelegrí 

7. Pista poliesportiva descoberta i vestidors de la pista i del camp de futbol municipal 

 
Les característiques d’aquestes dependències s’establiran i descriuran en el PPT que 

formen part integrant d’aquest contracte. Tanmateix.  
 
L’objectiu d’aquest contracte són, essencialment, les següents:  
 
1. Prestar el servei de neteja periòdic dels edificis i equipaments municipals que 

s’indiquin. 
2. Prestar els serveis de neteja puntual en activitats i/o actes extraordinari. 

3. Recollir i retirar adequadament els residus que es derivin d’aquests serveis de 
neteja. 

4. Subministrar els productes de neteja necessaris per a l’execució del contracte 
(Sabó, tovalloles de paper, paper higiènic, dosificadors de sabó, dosificadors de 
paper, bosses d’escombraries i qualsevol altre producte/s de neteja i desinfecció 
necessaris per a la correcta prettació del servei així com la maquinària i equips 
requerits per a la correcta prestació del servei).  

5. Mantenir en perfectes estat de neteja, higiene i salubritat els edificis i 

equipaments municipals que s’indiquin.  
6. Resoldre les incidències de neteja en els edificis i equipaments municipals 

afectats pel servei.  
7. Adaptar-se a les necessitats vinculades al COVID-19 o altres similars 
8. Contribuir en la integració sociolaboral de persones discapacitades i de persones 

en situació o greu risc d’exclusió social. 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb 
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
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es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
El contracte definit està subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu valor estimat, 
impost sobre el valor afegit exclòs, és igual o superior a 214.000 euros; tenint en 
compte el Reglament 2019/1828 de la Comissió Europea de data 30 d’octubre de 2019, pels 
quals es modifica la directiva 2014/24/UE de 26 de feber de 2014.  

  
1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte.  
 
De conformitat amb el que es preveu en l’art. 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), no es considera adient la seva divisió en lot tenint en 

compte les especificitats i característiques del contracte.  La motivació de la no divisió en lots 
en troba en l’informe tècnic que consta en l’expedient de contractació.  

 
1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte 

 
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents: 

 

Codi CPV Descripció 

1 90910000-9. Serveis de neteja 

2 90911300-9 Serveis de neteja de finestres 

 

Els codis de classificació esmentat es recullen en l’Annex VI de la LCSP que es refereix als 
codis CPV dels serveis i subministraments a què es refereix la disposició addicional quarta 
relativa als contractes reservats.  
 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció, adjudicació i reserva de 
participació. 

 
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert si bé reservat a centres 
especials de treball d’iniciativa social i a Empreses d’inserció; en els termes 

previstos a la D.Adicionals 4ª de la LCSP.  
 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre 
la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 
dotzena. 
 

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant 

 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva 

activitat contractual i atesa les característiques del contracte, l'anunci de la seva licitació 
únicament precisarà de publicació en el Perfil del Contractant.  
 

En el Perfil de Contractant de l’Ajuntament d’Alcoletge 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k

eyword=alcoletge&idCap=5273247&ambit=5& 
 
s’oferirà informació relativa a la convocatòria de la licitació del contracte, incloent els Plecs 
de Clàusules Administratives Particulars i documentació complementària, si escau.  
 
L’accés al Perfil del Contractant és lliure, directe, complet i gratuït i pot efectuar-se des de la 
data de publicació de l’anunci de licitació. 
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Els interessats en el procediment de licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària fins sis  dies abans de finalitzar el termini de 
presentació de propostes (article 138 LCSP); sempre que l’hagin demanat almenys dotze 
dies abans del transcurs del termini de presentació  
de les proposicions. Aquesta sol·licitud s’efectuarà a l’adreça del correu electrònic previst en 
l’anunci de licitació. 

 

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de Licitació i valor estimat del 
contracte 

 
El Pressupost base de licitació es desglossa indicant els costos directes i indirectes 

considerents i tenint en compte els costos salarials informats per l’empresa que gestiona el 
servei, referents al personal a subrogar, en els termes que consten en aquests plecs, i en 
consideració als convenis aplicats que serien Conveni de Tallers de Discapacitats Psíquics de 
Catalunya (Codi conveni 79000805011995. DOGC 7234, de 26 d’octubre de 2016) i Conveni 

col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 
2021 (Codi conveni 79002415012005. DOGC 7698, de 3 setembre de 2018).  
 
En l’elaboració de l’estudi de costos no s’ha previst, tanmateix, la desagregació per gènere 
perquè no es distingeix en el conveni/s d’aplicació distinció salarial per raó de gènere.  
 
El pressupost base de licitació d’aquest contracte, donat que la durada inicial del contracte 

és de TRES (3) ANYS, és de QUATRE CENTS SETANTA-SIS MIL NORANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA SIS CÈNTIMS (476.097, 66 €) i  NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA 
EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (99.980, 51 €) en concepte d’IVA. IMPORT TOTAL: 
CINC-CENTS SETANTA-SIS MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 
(576.078, 17 €), Iva inclòs, segons el detall següent:  

 

 
PREU ANUAL (BASE) 

IVA 
(21%) 

PREU SERVEI (IVA 
INCLÒS) 

1 158.699,22 33.326,84 192.026,06 

 

PREU 3 ANUALITATS  
(PRESSUPOST BASE LICITACIÓ) 

  2 476.097,66 99.980,51 576.078,17 

 

Possibles modificacions contractuals (20% 
PBL) 

  3 95.219,53 19.996,10 115.215,63 

 
Possibles pròrrogues (2 anys) 

  4 317.398,44 66.653,67 384.052,12 

5 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (2+3+4) 

Imports sense Iva 
  

 
888.715,64 

   

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, per mitjà de la seva oferta, el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar, per mitjà de partida independent.  
 
El pressupost compren la TOTALITAT DEL CONTRACTE i s’ha d’entendre comprensiu de la 
totalitat dels costos derivats de l’execució del contracte i inclou tots els conceptes a què fa 
referencia l’art. 100 i concordants de la LCSP.  
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, per mitjà de la seva oferta, el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar, per mitjà de partida independent. Les ofertes que excedexin 
de la quantia d’aquest pressupost serán excloses de la licitació.  
 
El PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL) es desglossa en els següents conceptes: 
  

A COSTOS DIRECTES          

  Costos de personal   119.606,00   

  
Absentisme, altres cobertures de personal, 
PRL, etc. 8% 9.568,48     

  
Imports materials, productes, equipament, 
uniformes, i similar. 4% 4.186,21     

  TOTAL COSTOS DIRECTES    133.360,69     

B COSTOS INDIRECTES          

  Benefici industrial 6% 8.001,64     

  Despeses generals  13% 17.336,89     

  TOTAL COSTOS INDIRECTES    25.338,53     

    
Anualitats 
c.inicial 

Total Base 
3 anualitats 

C SUBTOTAL (CD+CI)   158.699,22  3 476.097,66 € 

    
Anualitats 
c.inicial 

Total IVA  
3 anualitats 

D IVA (Iva s/C)  21% 33.326,84  3 99.980, 52 € 

      

        
Anualitats 
c.inicial 

TOTAL 3 
ANYS  

(IVA inclòs) 

  TOTAL COSTOS (anuals)   192.026,06 3 576.078,17 

  

Nombre total hores servei 

(peó + especialista)/any   9.134,00 3   

27.402 hores 

3 anys  

  Mitjana preu hora (Iva inclòs)   21,02     

 
 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de VUIT-CENTS 
VUITANTA-VUIT MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(888.715, 64 €), en els termes descrits en aquesta clàusula.  

 

5 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (2+3+4). Imports sense Iva 

 
888.715,64 

 

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit. 

 
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents aplicacions 

pressupostàries, en el seu cas: 
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Anualitat Aplicació pressupostària Concepte  

2021 920.212.00 
Edificis i altres construccions 

Casa de la Vila  

2021 323.212.00 
Edificis i altres construccions. 
Escola Mare de Déu del Carme  

2021 326.212.00 
Edificis i altres construccions. 

Llar d’Infants. 

2021 312.212.00 
Edificis i altres construccions. 

Consultori Mèdic. 

2021 334.212.00 
Edificis i altres construccions. 

Escola de Música. 

2021 333.212.00 
Edificis i altres construccions. 

CIPGC.  

2021 342.212.03 
Edificis i altres construccions. 
Pista poliesportiva i vestidors  

 
El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost municipal a què 
es refereixi el servei que es presta. En el seu cas, per a la resta dels exercicis, incloses les 
possibles pròrrogues, quedarà condicionada a l'existència de consignació pressupostària 
adequada i suficient en cada exercici pressupostari. 

 

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus. 

 

NO  s’admet la revisió de preus, de conformitat amb l’art. 103 de la LCSP.  
 

CLÀUSULA SETENA. Emplaçament i durada del contracte  

 
Emplaçament: El corresponent als edificis, equipaments i instal·lacions descrits en aquest 

PCAP i en el PPT. 
 
Termini inicial: El termini inicial d'execució s’estableix en 3 anys, a partir de l’endema de 
la data de formalització del contracte o, subsidiàriament, des de la data fixada en el 

document contractual.  
 
Pròrrogues: El contracte, un cop finalitzada la seva vigencia inicial, podrá prorrogar-se, 
d’any en any, fins un màxim de 2 anys més.  
 
Durada máxima total: 3 + 2 
 

Les pròrrogues s’acordaran per l’òrgan de contractació i serán obligatòries per l’empresari 
sempre que el seu preavís es formuli amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització 
del termini de durada del contracte. No s’admet en cap cas la pròrroga tàcita (art. 29.2 
LCSP). 

 
Per tant, el termini màxim de vigencia del contracte, incloent les pròrrogues, será de CINC 

(5) ANYS, en els termes previstos a l’art. 29.4 de la LCSP.  

 
Tanmateix i, en cas que al venciment del contracte (incloent el període de pròrrogues) no 
s’hagués formalitzat nou contracte que garanteixi la continuitat de la prestació a realitzar pel 
contractista, i existeixin raons d’interès públic per tal de no interrompre la prestació, es 
podrá prorrogar el contracte oridinari fins que s’inicii l’execució del nou contracte i, en tot 
cas, per un perìode màxim de 9 mesos, sense modificar les condicions del contracte inicial; 

en els termes de l’art. 29.4 de la LCSP.  
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CLÀUSULA VUITENA. Requisits de participació 

 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
reuneixin les condicions següents: 

1.- Personalitat jurídica i capacitat d’obrar: 

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 
65 de la LCSP. Per tant, els empresaris han de tenir l’habilitació empresarial o professional 
que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de la prestació objecte del contracte, 

per la qual cosa les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries si les prestacions  
que són objecte del contracte estan compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat 
dels estatus o regles fundacionals que li siguin propis.  

2.- Prohibicions de contractar: 

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

3.- Requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

a) Criteris mínims de solvència econòmica i financera.  

1. Criteri i import mínim: Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el 
contracte, referit eal millor exercici dins dels últims disponibles, en funció de les 
dates de constitució o d’inici de l’activitivats de l’empresari. El volum mínim 

exigits haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja l’anualitat mitjana 
prevista al contracte, sense Iva.  

Es a dir, per valor igual o superior a 238.048, 83 €.  

Acreditacio documental: Certificació al Registre Mercantil dels comptes anuals 
dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre. En cas 
contrari, pels comptes anuals dipositats en el registre oficial en què hag i d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el RM acreditaran el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes legalitzats pel 

Registre Mercantil. Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar 
certificat de l’import net de la xifra de negocis de l’AEAT.  

Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibre d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel RM podrà substituir aquesta justificació per 
l’aportació d’una declaració responsable en què manifesti aquesta situació i la 
documentació de què disposa, per verificar el seu volum anual de negocies (ex. 

Declaració del volum de negocies de les declaracions de rendes corresponents, 

etc. ) 

2. Criteri i import mínim: Assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per import igual o superior a 900.000 €.  

Acreditació documental:  Documentació acreditativa de la disponibilitat de 
l’assegurança i justificació de trobar-se al corrent del seu pagament.  

S’han d’acreditar els dos criteris fixats en aquest apartat.  
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b) Criteris de solvència tècnica o professional. 

Criteri i import mínim: El licitador/a haurà d’acreditar tenir experiència en la realització 
de serveis  de neteja, amb un import acumulat en l’any de major execució dels últims 
tres anys igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana, sense IVA.  

És a dir, per valor igual o superior a 111.089, 45 euros, sense IVA. 

Acreditació documental:  

Una relació dels principals serveis de neteja de característiques similars realitzats en els 

últims tres anys, que inclogui imports, dates, destinataris dels serveis públics o privats.  

A aquesta relació li seran acompanyats els corresponents certificats de bona execució, 
acreditatius dels serveis realitzats o expedits o visats per l’òrgan competent quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat expedit pel subjecte privat, 
o a falta d’aquest darrer, per declaració responsable del licitador.  

Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 
constitueixen l’objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim 

s’atendrà al grup i subgrup de classificació al qual pertanyen uns i altres o, en el seu cas,  
a la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius codis CPV.  

c) Requisits de solvència per a empreses de nova creació, entenent com a tals que les 
tinguin una antiguitat inferior a 5 anys (article 90.4 LCSP). 

- De conformitat amb l’article 86.1 LCSP, les empreses de nova creació per acreditar la 
solvència econòmica i financera hauran d’aportar declaracions apropiades d’entitats 

financers o l’auditoria com a mínim de l’últim exercici. 

- De conformitat amb l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació acreditaran la 
solvència tècnica o professional mitjançant el compliment del següent requisit: declaració 
indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a la prestació del 
servei de conformitat amb els plecs de prescripcions tècniques, s’adjuntarà la 
documentació acreditativa pertinent quan sigui requerit pels serveis dependents de 
l’òrgan de contractació.  

e) Ostentar la condició de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social, en els 
termes previstos a l’article 43 del RDL 1/2013, de 29 de novembre de 2013, i altres 
disposicions concordants, la qual cosa s’acreditarà mitjançant: 

- La inscripció al Registre de Centres Especials de Treball de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Acreditar específicament el caràcter social del CET, particularment per mitjà de 

l’escriptura fundacional o l’escriptura de constitució, en cas d’entitats sense ànim de 

lucre, o el llibre de socis en cas d’una entitat mercantil així com els estatuts en vigor 
degudament registrats.  

- Acreditar el percentatge de treballadors en plantilla en situació de discapacitat (70%)  

- Acreditar que en els Estatuts o acords socials s’obliguin a la reinversió íntegra dels 
beneficis per a la creació d’oportunitats de treball per a persones amb discapacitat i a 
la millora contínua de la seva competitivitat i de la seva activitat d’economia social, 
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tenint en tot cas la facultat d’optar per reinvertir-los en el propi CET o en altres CET 
d’iniciativa social.   

- Documentació acreditativa de què, d’acord amb les seves normes reguladores, 
estatuts o regles fundacionals, la seva activitat està directament relacionada amb 
l’objecte del contracte.  

f) Ostentar la condició d’empresa d’inserció social, en els termes establerts per la Llei 
44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció i 

disposicions concordants.  

- La inscripció al Registre administratiu d’empreses d’inserció a Catalunya, al d’una 
altra comunitat autònoma o al central de l’Estat; sens perjudici de la seva insripció al 
registre corresponent segons la seva forma jurídica (Registre Mercantil, Registre 
d’Associacions, etc). 

- Acreditar el percentatge de treballadors en plantilla amb risc d’exclusioó social (30%, 
els 3 primers anys i 50% a partir del 4t) 

- Acreditar l’aplicació d’almenys el 80% dels seus resultats o excedents disponibles 
obtinguts en cada exercici a la millora o ampliació de les seves estructures 
productives i d’inserció.  

- Documentació acreditativa de què, d’acord amb les seves normes reguladores, 
estatuts o regles fundacionals, la seva activitat està directament relacionada amb 
l’objecte del contracte.  

g) Altres requisits:  

1.- Estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau, i en cas contrari, 
declaració responsable de no estar-hi subjectes.  

2.- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions 
tributàries: 

 Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes 

de naturalesa tributària amb l’Estat. 

 Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que 
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

3.- Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat Social: 

 Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 

4.- Disposar, o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, una pòlissa de 
responsabilitat civil  pels danys i/o perjudicis que es puguin produir a conseqüència de 
l’execució dels treballs, per import mínim de 900.000 euros, en el benentès que aquesta 
quantia no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzadora de la que pugui ser 
declarat culpable.  
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h) Inscripció al ROLECE O RELI, de conformitat amb l’article 159.4.a) LCSP. Que estiguin 
inscrites al ROLECE o RELI acredita acreditarà, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova 
en contrari, les condicions d’aptitud, la personalitat i capacitat d’obrar, representació 
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, classificació, concurrència o no de causes de prohibicions de contractar i altres 
circumstàncies inscrites, segons previsió de l’article 96 en relació al 339 de la LCSP. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:  

 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.  
 

També cal aportar el NIF de l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions 
que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 

l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular 

d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per 
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el 
seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que 
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat 
del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial 

del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –
de valor estimat igual o superior a 214.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de 
reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.  
 
UTE: També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 

pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 

públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat 
“Perfil del licitador”.  

 
Altres consideracions: Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les 

especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a 
l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden 

participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la 
competència. 
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CLÀUSULA NOVENA. Acreditació de la Solvència mitjançant Classificació 

 

En els contractes de serveis no serà exigible la classificació de l’empreari. Per tant, no es 

preveu aquesta fórmula per acreditar la solvència en aquest plec de clàusules.  

CLÀUSULA DESENA. Presentació de Proposicions i Documentació 
Administrativa 

 
10.1 Condicions prèvies 
 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o 
reserva alguna. 
 
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una 
unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
propostes per ell subscrites. 

 
10.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes 
 
La present licitació té caràcter electrònic.  
 
Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma 
electrònica a través de l’eina de preparació i presentació d’ofertes de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=v
iewDetail&keyword=alcoletge&idCap=5273247&ambit=5& 
 
La utilització d’aquests serveis suposa:  

 
- La preparació i la presentació d’ofertes de forma telemàtica pel 

licitador. 
- La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema. 
- L’obertura i avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

 
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 

termini de TRENTA-CINC (35) DIES NATURALS, des de la data d’enviament de l’anunci 
de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea (DOUE), exclusivament de forma 
electrònica, d’acord amb l’art. 156 de la LCSP.  
 
La presentacio es farà a través de l’Eina de Preparació i Presentació d’Ofertes de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça següent: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=v
iewDetail&keyword=alcoletge&idCap=5273247&ambit=5& 
 
 
L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanyi hauran d’estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques. 
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Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, 
l’eina xifrarà aquests sobres en l’enviament. 
 
Una vegada realitzada la presentació, l’eina proporcionarà a l’entitat licitadora un justificant 
d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 
 
10.2 Forma i contingut de les propostes 

 
1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 
en els termes següents:  
 

a) SOBRE DIGITAL A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. Declaracions 

responsables.  
 

1. DEUC. Document europeu únic de contractació.  
 
Les empreses licitadores han de presentar el DECU, que s’incorpora com 
a ANNEX 1.1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina del Sobre 
Digital.  
 

Informació addicionnal sobre el DEUC:   
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es 
 

 

Instruccions per omplir el DEUC 

 Si el licitador està inscrit al ROLECE o al RELI, haurà 
d’omplir les següents parts de la declaració: 

-Part I: Informació sobre el procediment de contractació i el 
poder adjudicador o entitat adjudicadora.   

-Part II: Informació sobre l’operador econòmic. 

-Part IV: Criteris de Selecció. En aquesta part només s’ha de 

contestar una sola pregunta (la primera), això és, si les empreses 
compleixen o no tots els criteris de selecció indicats en els plec. 

-Part VI: Declaracions finals. 

 Si el licitador NO està inscrit al ROLEC o RELI, haurà 
d’omplir les següents parts de la declaració: 

-Part I: Informació sobre el procediment de contractació i el 

poder adjudicador o entitat adjudicadora.  

-Part II: Informació sobre l’operador econòmic. 

-Part III: Motius d’exclusió. 

-Part IV: Criteris de Selecció. En aquesta part només s’ha de 
contestar  una sola pregunta (la primera), això és, si les 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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empreses compleixen o no tots els criteris de selecció indicats en 
els plec. 

-Part VI: Declaracions finals. 

 Així mateix, s’ha d’incloure a la Part II. A. “Persona o 
persones de contacte” la designació del nom, cognom i NIF 
de la persona o les persones  autoritzades  per  accedir  a  les  
notificacions  electròniques,  així  com  les adreces de correu 

electròniques i els números de telèfon mòbil on rebre els 
avisos de les notificacions, d’acord amb allò previst en aquest 
plec.  

 A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, la 
informació relativa a la persona o les persones habilitades 
per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de 
presentar signat electrònicament per la persona o les 

persones que tenen la deguda representació de l’empresa 
per presentar la proposició. 

 En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans 
d’altres empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 
de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha 
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar 

un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la 
solvència de les quals recorri o que tingui intenció de 
subcontractar. 

2. Altres declaracions responsables.  
 
Annex 1. 2. Declaració acreditativa de que el licitador ostenta la 
condició de:  

 
 Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social, en els termes 

previstos a l’article 43 del RDL 1/2013, de 29 de novembre de 
2013, i altres disposicions concordants  

o 

 D’empresa d’inserció social, en els termes establerts per la 
Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim 

de les empreses d’inserció i disposicions concordants.  

Annex 1.3. Declaració de subminissió als jutjats i tribunals 
espanyols.  

 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió 
als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 

incidències que puguin sorgir derivades del contracte, amb renúncia 
expresa al seu fur propi.  
 
Annex 1.4. Declaració sobre subcontractació  
 
Aquestes altres declaracions s’incorporaran a l’apartat “Altra 
documentació” en l’eina del sobre digital.  
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b) SOBRE DIGITAL B. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE 
VALOR. 

 
 Sobre amb l’oferta avaluable d’acord amb criteris sotmesos a 

judici de valor.  

 
Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre tota la 
documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a un 
judici de valor. S’hauran de formular, si s’escau, d’acord amb els 
continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec 

corresponents. ANNEX 2. 
 

La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica així com d’altra 
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma 
automàtica comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora quan es vulneri 
el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut 
de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans dels 
de valoració subjectiva.  

 
 

c) SOBRE DIGITAL C. OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES.  
 

 L’empresa licitadora ha d’incloure, en aquest sobre, la documentació 
relativa a la proposta econòmica i a la resta de criteris d’adjudicació 

quantificables de forma automàtica.  
 

 La proposició s’ha de formular segons el model que s’adjunta com 
ANNEX 3 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs 
en l’eina de Sobre Digital.  

     
2. Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que 
designin en el model de Declaració responsable o DEUC per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant el servei e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu i únic de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 

aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que 
formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament 
de les ofertes, la documentació.  Per a l sobre A no es requereix paraula clau, atès que la 
documentació no està xifrada.  
 

Així mateix el desxifratge dels documents de les ofertes es realitza amb la mateixa 
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.  
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Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus 
(poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per 
tant, per l’accés al seu contingut. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a 
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 

de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat (“caixa forta 
virtual”) que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 

constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, a la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula abans de 
l’obertura dels primers sobres xifrats.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament 
la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraules clau, que només elles 
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà 
efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l’empresa la paraula clau i, per tant, l’empresa quedarà 
exclosa de la licitació.  

 
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari. 

 
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què 

l’oferta s’hagi presentat, amb el corresponent apunt de registre d’entrada establert a l’eina 
digital,  ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
L’eina del sobre diginat no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades; la 
qual cosa sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que 
una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini 

de presentació d’ofertes, es considerarà que  l’última substitueix a una o unes ofertes 
anteriors, sempre que el licitador ho informi així fefaentment a l’òrgan de contractació i 
aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte 
d’aquestes ofertes. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 

d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Perfil del contractant) 
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses 
que haguessin activat oferta. 
 
Els licitadors podran trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant 
l’eina de sobre digital a l’apartat de “licitació electrònica” de la Plataforma de serveis de 
contractació pública. a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.x
html 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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3. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini 
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes i, després, enviant la documentació de l’oferta pròpiament dita, 
en un termini màxim de 24 hores. En cas que no es faci aquesta segona remissió en el 
termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  

 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 

importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que 
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 

comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
4. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 

de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya, utilitzades per aquesta 
Corporació.  Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un 
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat 
d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 

o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, l’òrgan de contractació valorarà, 
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de 

la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se 
de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa de contractació podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa. 
 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin 
malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per 
tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i 

dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte 
que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a 
través de l’eina de Sobre digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer 
la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació 
de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 

L’eina Sobre digital permet adjuntar tots els formats de fitxers, sempre i quan 

aquests no superin un límit de 25 MB per fitxer.  
 
Per això els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de fer manualment (sense utilitzar eines del tipus “winzip” 
o “winrar” de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius 
resultants de la partició s’han d’incorporar en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 
de 2; part 2 de 2).  
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 
es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. 
 
Els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  
 
Text: PDF,   

Imatge: PDF, JPG,  
 
5. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 

6. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 

qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys dotze dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 

documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. 
 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcoletge.  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k

eyword=alcoletge&idCap=5273247&ambit=5& 
 

7. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 
tècniques i també l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen 
el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
8. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició.  Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de cap de les propostes 
que hagi subscrit. 

 
10.3. Informació als licitadors 
 
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 
138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que 
finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti 

amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud 

s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació. 
 

CLÀUSULA ONZENA. Garantia Provisional  

 
No s’exigeix 
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CLÀUSULA DOTZENA. Criteris d'Adjudicació1 

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 

una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 
 

a) Criteris quantificables automàticament: Puntuació máxima total: 75 punts. 
  

1. Oferta económica: Puntuació máxima: 55 punts. 
 

Les ofertes presentades pels licitadors haruan de ser iguals o inferiors al 
pressupost base de licitació i es formularà desglossant la part de la base i la part 
de l’IVA.  

 
La determinació dels punts es farà sota la fòrmula de “proporcionalitat total” en 
els termes que s’indiquen:  
 

Valoració de l’oferta del licitaciór N=  Puntuació máxima del criteri (55) * (Pitjor 
oferta vàlida – Oferta licitador N/ Pitjor oferta v`lida – Millor oferta vàlida). 

 
2. Bossa d’hores gratuïtes: Puntuació máxima: 20 punts.  

 
Les empreses licitadors podrán formular una proposta de bossa d’hores gratuites 
anuals, durant la totalitat de la vigencia del contracte,  a disposició de 

l’Ajuntament d’Alcoletge, aplicant-se en aquest supòsit la valoració prevista en 
aquest plec.  
 
La bossa d’hores anuals ordinàries gratuïtes s’avaluarà de la següent manera:  
 
P=PM x N/Nmax, on:  

 
- P: puntuació  
- PM: puntuació máxima del criteri (20) 
- N: Nombre d’hores de l’oferta que es valora (en hores anuals) 
- O: Nombre d’hores de l’oferta més elevada (en hores anuals) 

 
Es tractarà d’hores diürnes laborables. La bossa mínima d’hores anuals ordinàries 

serà de 100 hores. Aquelles ofertes inferiors a 100 hores anuals tindran una 
puntuació igual a zero. Això no obstant no eximirà a l’adjudicatari de la 
realització de les hores proposades, si són inferiors a 100.  
 
La utilització de la BOSSA D’HORES que, en el seu cas, proposi el licitador podrà 
fer-se a criteri de l’administració i, per tant, tant en dies laborables (dilluns a 
divendres no festius) com en dies festius.  

 
No obstant això i, pel cas que l’Ajuntament, per necessitats del servei, decideixi 
que totes o part de les hores incloses en la bossa d’hores es realitzin en dies 

festius (incloent dissabtes, diumenges i festes estatals, autonòmiques o locals) es 
considerarà que una hora festiva equival a 1,5 hores ordinàries; als efectes 
del control de les hores que restin pendents d’executar, pel licitador.  

 
A aquests efectes aquestes hores podrán destinar-se a la neteja d’immobles o 
equipaments inicialment no previstos en el plec que requereixin actuacions 
puntuals (a tall d’exemple: immobles de caràcter patrimonial; lavabos del 
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cementiri municipal, lavabos del Tossal dels Morts, Local del Jovent, Viver 
d’Empreses, etc).  
 
Igualment aquestes hores podrán destinar-se a la neteja en casos extraordinàris 
o d’urgència (activitats festives, culturals, esportives, de caire sanitari, procesos 
electorals, etc.) i, també, si s’escau, a ampliar les necessitats de neteja ordinària 
dels immobles municipals.  

 
La determinació final de la gestió d’aquesta bossa d’hores será fixada per 
l’Ajuntament d’Alcoletge, sota criteri del responsable del contracte.  
 
El contractista que resulti adjudicatari haurà de presentar, en els termes i 

condicions descrits en aquest plec o en el PPTP o segons les condicions de la seva 
propsota, el detall de les hores executades, si s’escau, en concepte de bossa 

d’hores per acreditar, anualment, el compliment de les hores proposades. En cas 
que, a la finalització de cada anualitat no s’hagi acomplert el total de les hores 
proposades pel licitador  es procedirà a descomptar de la facturació mensual 
l’import corresponent a les hores no realitzades, en funció del preu/hora 
resultant de l’oferta formulada per l’adjudicatari.  
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b) Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor: Puntuació 

máxima total: 25 punts.  
 
Pla de treball.  
 
El licitador haurà de formular, per escrit, amb un màxim de 25 fulls a una cara, lletra 

verdana, tamany màxim 10, al quals s’afegirà un índex  el seu PLA DE TREBALL a 
partir de les determinacions previstes en aquest plec i, també, en el plec de de 
prescripcions tècniques.  
 
En cas que es superi el nombre màxim de fulls, totes les pàgines que excedeixin del 

nombre màxim fixat no es tindràn en compte ni es valoraran els aspectes que s’hi 
incloguin.  

 
En aquest PLA DE TREBALL s’haurà de concretar, en correspondencia - com a mínim 
-  a les exigències fixades en el PCAP i PPT, el següent:   
 
1. Criteri 1. Programa de treball. Puntuació máxima: 6 punts.   

 

S’hi inclourà la determinació de:  
 
a) Edificis i equipaments afectats pel servei de neteja. 
b) Periodificació de les tasques a realitzar en els mateixos. 
c) Proposta de dies i hores de neteja concrets per a cada edifici municipal. 
d) Propostes per minimitzar el possible solapament d’activitats entre usuaris / 

treballadors dels immobles a netejar i operaris de neteja. 

e) Proposta, si s’escau, de bossa d’hores i la seva distribució.  
f) Proposta, si s’escau, del lliurament – durant la 1ª anualitat del contracte – 

d’un inventari detallat amb fotografíes  i, si s’escau, plànols, dels edificis i 
instal·lacions municipals afectats pel servei de neteja; així com de les 
característiques dels espais a netejar, amb indicació de superficies afectades 
concretes (paviments, vidres, mobiliari…) en m2 o ml, tipus de netejes a 
realitzar, personal destinat i horari del servei, etc.  

g) Altres. 
 

2. Criteri 2. Gestió de personal. Puntuació máxima. 6 punts.  
 
S’hi inclourà la determinació de:  
 

a) Organigrama personal vinculat a la prestació del servei. 
b) Proposta de personal que s’adscriurà a la gestió del servei de neteja (peo 

neteja / personal especialista) amb determinació de la distribució horària i 
indicació dels immobles / edificis / dependències a netejar i altres dades 
necessàries a l’empara del contracte a gestionar. 

c) Disposició, si s’escau, de serveis USAP (Unitat de suport de l’activitat 

profesional), necessaris pel suport a les persones amb discapacitat amb 

especials dificultats. 
d) Informació sobre gestió de riscos laborals per l’empresa licitadora. 
e) Programa de formació proposat per l’empresa per als treballadors/es del 

servei de neteja, en materies com sistemes de neteja i gestió, sistemes de 
qualitat, recollida i gestió de residus, eficiencia energética, seguretat i higiene 
en el treball, prevenció de riscos laborals, noves tecnologies, etc; amb 
especial atenció als treballadors/es amb especials dificultats. Compromís 

d’execució i acreditació d’aquest programa. 
f) Acreditació de les condicions mínimes contemplades en els convenis 

col·lectius d’aplicació per al personal vinculat a la gestió del servei.  
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g) Equipament del personal (uniformes, Epis a utilitzar, etc) 
h) Altres 

 
3. Criteri 3. Mecanismes de control de qualitat i supervisió del servei 

proposats. Puntuació máxima: 6 punts.   
 
S’hi inclourà la determinació de:  

 
a) Sistema proposat de control horari. 
b) Sistema proposat en matèria de supervisió del servei i de gestió i tramesa del 

funcionament del servei a l’Ajuntament (informació sobre el control horari, 
tasques realitzades, gestió de la bossa d’hores,  incidències detectades, 

mecanismes de correcció d’incidències,  visites relatives al control de 
qualitat, etc). 

c) Sistema proposat per a la substitució de baixes, vacances de personal, en 
situacions de no disponibilitat de materials o estris necessaris per la neteja,  
especificant mecanismes i temps de resposta i sistema de comunicacio a 
l’Ajuntament.  

d) Sistema proposat per a resoldre situacions d’urgència especificant, si s’escau, 
temps de resposta i mecanismes de comunicació a l’Ajuntament.  

e) Propostes de mecanismes de control intern i extern per garantir la qualitat 
del servei (protocols d’avaluació, inspeccions, controls periòdics de verificacio 
de compliment de terminis i horaris, propostes de control extern amb cost a 
càrrec de l’adjudicatari). 

f) Altres. 
 
 

4. Criteri 4. Materials i mitjans tècnics. Puntuació máxima: 3,5  punts. 
 

S’hi inclourà la determinació de:  
a) Productes i consumibles proposats i les seves especificacions tècniques, amb 

especial referencia als productes necessaris per al control del COVID 19.  
b) Propostes, si s’escau, en matèria de control de consum dels productes i 

consumibles. 

c) Estris, equips, aparells, maquinària proposada per a la gestió del servei, 
indicant les seves característiques bàsiques i funció.  

d) Propostes, si s’escau, en matèria de control de consum dels productes i 
consumibles. 

e) Altres. 
 

5. Criteri 5. Gestió de residus: Puntuació máxima: 3,5 punts.  
 

a) Propostes sobre l’aplicació, si s’escau, de pràctiques mediambientals 
adaptades als diferents immobles o equipaments a netejar, amb l’objectiu de 
assolir máxima eficacia energética i minimitzar l’impacte ambiental 
(disminució d’ús de productes químics, estalvi de l’aigua, estalvi de llum, 

etc). 

b) Propostes de gestió de residus generats o vinculats amb la gestió del 
contracte de neteja.  

c) Altres. 
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Sistema de valoració  
CRITERIS 1, 2 i 3  
 

Punts 

Proposta molt bona, per quant presenta un nivell de detall, coherencia i i 

adequació alt, per a la gestió del servei de neteja.  

De 3,5 
punts a  
6 punts  

Proposta bona, per quant presenta un nivell de detall, coherencia i adequació 

mig, per a la gestió del servei de neteja. 
  

De 1,5 a 
3 punts 

Proposta regular, per quant presenta un nivell de detall, coherencia i adequació 
baix, per a la gestió del servei de neteja. 
  

De 0,5 a 
1 punts 

No descripció o descripció molt poc adequada.  0 punts  

 

Sistema de valoració  
CRITERIS 4 i 5 
 

Punts 

Proposta molt bona, per quant presenta un nivell de detall, coherencia i i 

adequació alt, per a la gestió del servei de neteja.  

De 2 
punts a  

3,5 punts  

Proposta bona, per quant presenta un nivell de detall, coherencia i adequació 

mig, per a la gestió del servei de neteja. 
  

De 1,5 a 
2 punts 

Proposta regular, per quant presenta un nivell de detall, coherencia i adequació 
baix, per a la gestió del servei de neteja. 
  

De 0,5 a 
1 punts 

No descripció o descripció molt poc adequada.  0 punts  
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 Als efectes de determinar la puntuació prevista en matèria de millores tècniques es 
sol·licitaran els informes que, per part de l’òrgan de contractació, es considerin necessaris 
per tal de formular la corresponent proposta d’adjudicació.  
 
Totes les millores que es proposin s’entendran de caràcter anual i, per tant, en cas de 
proposta i també en cas de pròrroga contractual, seran d’aplicació cada any i per a cada any 

de pròrroga. Això a excepció del que es preveu en matèria de supervisió externa del servei 
de neteja.  
 
La presentació de la documenació descrita en aquesta clàusula es farà, si s’escau, a 
l’empara dels annexos que s’incorporen a aquest plec de clàusules.  

 

CLÀUSULA TRETZENA. Admissibilitat de variants 

 
No s'admeten variants 

 

CLÀUSULA CATORZENA. Ofertes desproporcionades o anormalment baixes 

 

 
1. Per la determinació d’ofertes desproporcionades o anormalment 

baixes, es tindran en compte els següents criteris:  
 
a) En relació al criteri preu, s’aplicaran les fórmules previstes a l’art. 85 

del RGLCAP. Aquests criteris s’aplicaran respecte de l’oferta 
econòmica presentada pels licitadors.  

 
b) En relació a la resta de criteris, s’estandran que estan en baixa 

temerària si la puntuació total obtinguda en relació a la resta de 

criteris, diferents del preu, és  superior al 85% de la puntuació total, 
relativa a tots els criteris de puntuació fixats,  obtinguda pel licitador.  

 
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració 
de les ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, 
es concedirà als licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè 
puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els 
permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els 
criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Les sol·licituds de justificació es faran a través de la funcionalitat que te 
l’eina del Sobre Digital per mitjà d’¡un correu electrònic a l’empresa per 

tal que accedeixi a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació. 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa per eNotum.  

 
Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, 
generalment al funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions 
tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del contracte, o a tots en 
conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat 

el licitador per poder mantenir la seva oferta. 
 
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment 
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
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laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents. 
 
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi 
estat classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal 
que les analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de 
contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. 

 
En cas que s’adjudiqui, finalment, el contracte, a una empresa 
inicialment incursa en presumpció de temeritat, s’establiran els 
mecanismes adequats per realitzar un seguiment detallat de 
l'execució d'aquest, amb l'objectiu de garantir la correcta execució del 

contracte sense que es produeixi un minvament en la qualitat dels 
serveis, les obres o els subministraments contractats; a més de la 

garantia complementària prevista a l’art. 107.2 de la LCSP.  
 

2. Altres consideracions:  
 

 Als efectes de la valoració dels aspectes susceptibles de judici de 
valor, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar l’emissió dels 

informes i els assessoraments externs que estimi adients per tal 
d’assignar la puntuació als diferents licitadors.  

 
 Si algun dels licitadors no presenta la documentació que permeti 

qualificar algun o alguns dels criteris d’adjudicació o aquesta 
documentació es manifestament insuficient, no s’atribuirà al 
licitador puntuació en relació al criteri corresponent. No obstant 

això l’Ajuntament podrà demanar els aclariments que siguin 
convenients i els licitadors adreçar-se a l’Ajuntament per aclarir 

llurs propostes, sempre que això no suposi una alteració en els 
principis rectors del procediment de licitació.  

 
 L’adjudicació es farà a l’oferta que, en el seu conjunt, obtingui la 

major puntuació d’acord amb els criteris establerts en aquest 

plec.  
 

 No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris 
que figurin al plec (art. 150.3 de la LCSP). No obstant això, en els 
termes previstos a l’art. 152, l’òrgan de contractació, abans de 

dictar l’acord d’adjudicació, podrà renunciar a celebrar el 
contracte per raons d’interès públic o desistir del procediment 
tramitat quan aquest tingui defectes no subsanables. En aquests 
casos haurà d’indemnitzar els licitadors per les despeses que, la 
seva participació en el procediment, els hagués ocasionat.  

 

 Les resolucions de l’òrgan de contractació seran motivades i, 

llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de la 
Mesa de Contractació o es fonamenti en consideracions diferents, 
s’entendrà que adopta els motius continguts en la proposta de la 
Mesa de Contractació.  

 
 El contractista quedarà vinculat per l’oferta presentada i el seu 

compliment en tots els seus termes, tenint el caràcter d’obligació 

essencial de l’execució. 
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 L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions podrà ser 
objecte de penalització com a falta molt greu amb imposició de la 
corresponent penalització econòmica o causa d’extinció del 
contracte. 

 
 La puntuació màxima serà de 100 PUNTS i la valoració de les 

propostes presentades s’efectuarà seguint els criteris dels barems 

precedents, amb l’informe motivat de la valoració de cadascun 
dels apartats. 

 

CLÀUSULA QUINZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'empat 

 

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració es produeixi un empat 
en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris per resoldre 
aquesta igualtat: 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 147.2 LCSP, l'empat entre diverses ofertes 
després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte es resoldrà mitjançant 
l'aplicació per ordre dels següents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini 
de presentació d'ofertes: 
 

1) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en 
la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major 

nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de 
persones treballadores en inclusió en la plantilla. 

 
2) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 

empreses. 
 

3) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
 

4) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a 
desempat.  

 

CLÀUSULA SETZENA. Mesa de contractació 

 
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i 
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen. 

La Mesa de Contractació, d'acord amb allò establert en el punt 7 de la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un membre de la 
Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si 
escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i 
l'Interventor, o  si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control 
econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació 

entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o 
membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els 
membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar 
més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la 
Corporació. 
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Es preveu que la COMPOSICIÓ de la MESA DE CONTRACTACIÓ sigui la següent:  
 

President:  
 Alcalde de la Corporació.  

 
Vocals:  

 Secretària-Interventora de la Corporació.  
 Un tècnic de la Diputació Provincial de Lleida, vinculat a les àrees de 

contractació o serveis tècnics de l’ens. 
 Un tècnic del Consell Comarcal del Segrià, vinculat a les àrees de contractació 

o serveis tècnic de l’ens.  

 Un funcionari de la Corporació, amb coneixements en matèria de 
contractació.  

 
Secretari:  

 Un funcionari de la Corporació   
 

Es designen, tanmateix, com a custodis d’acord amb les exigències de l’eina Sobre 
Digital, el Sr. Alcalde de la Corporació i la Sra. Secretària-Interventora de la 

Corporació.  
 

La composició concreta de les persones que integraran la Mesa de Contractació es publicarà 
a través del perfil de contractant en publicar l'anunci de licitació o bé es farà pública amb 
caràcter previ a la seva constitució a través d'un anunci específic en el citat perfil.  

 
La Mesa de Contractació tindrà atribuïdes les competències que li atorga la LCSP, pel que fa 

a les funcions a desenvolupar en la fase de valoració de les ofertes (des de l’obertura dels 
arxius electrònics fins a la proposta d’adjudicació). 

 
A la Mesa de Contractació es podran incorporar els tècnics i assessors que s’estimi 
convenient per part de la seva Presidència, que en tot cas actuaran amb veu però sense vot. 
Així mateix la Mesa podrà demanar els informes tècnics externs que estimi adients per tal de 
formular les seves propostes 

 

CLÀUSULA DISSETENA. Comitè d'Experts  

 
No procedeix en tant no es preveu que els criteris la quantificació dels quals depèn d’un 
judici de valor tenen una ponderació major que la dels criteris valorables de forma 
automática.  

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Obertura de Proposicions 

 
Consideracions prèvies:  

D’acord amb l’art. 157.3 de la LCSP les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de 

vint dies comptat des de la data de finalització del termini per presentar-les i si la proposició 
s’ha de contenir en més d’un sobre aquest termini s’entendrà complert quan s’hagi obert, 
dins del mateix termini, el primer dels sobres que componen la proposició.  

Obertura de proposicions:  

 Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de Contractació 
es reunirà presencialment, si es possible, o virtualment si així ho aconsellen 

criteris sanitaris,  i procedirà a l’obertura del SOBRE A presentats pels 
licitadors.  
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Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació, es 
comunicarà als interessats i es concedirà un termini no superior a tres dies 
per esmenar-les.  

Una vegada esmenat els defectes en la signatura o documentació del sobra 
A la mesa avaluarà i determinarà les empreses admeses i excloses a la 
licitació així com les causes d’exclusió. Els actes d’exclusió seran 
impugnables d’acord amb l anormativa vigent.  

Així mateix la Mesa podrà sol·licitar als licitadors els aclariments que li 
calguin sobre els certificats o i documents presentats i presentar-ne de 
complementaries, en un termini de 5 dies naturals, sense que puguin 

presenta-rse despres de declarades admeses les ofertes.  

Les peticions d’aclariments o esmenes es faran a través de les funcionalitats 
corresponents de l’eina del sobre digital i les comunicacions de peticons 
d’esmena o aclariment es faran a través de eNotum.  

L’obertura del SOBRE A, es preveu a les 12 hores del 3r dia hàbil següent a 
la finalització del termini de presentació de les ofertes pels licitadors.  

 L’acte d’obertura del SOBRE B, el qual conté els criteris d’adjudicació 
sotmesos a un judici de valor,  s’efectuarà el dia i hora que s’indiqui a 
l’eina Sobre Digital, es descarregaran els documents inclosos als arxius 
electrònics i es valoraran motivadament per part de la Mesa de Contractació, 

de conformitat amb el que es preveu en aquest plec de clàusules.  

 Posteriorment,  al dia i hora que s’indiqui a l’eina Sobre Digital s’obrirà el 

SOBRE C, el qual conté els criteris avaluables automàticament, i es 
puntuaran de conformitat amb la previsió fixada pel plec de clàusules.  

CLÀUSULA DINOVENA. Altres consideracions relatives a les proposicions  

 
1. Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la 

funcionalitat que a aquest efecte té el Perfil del Contractant, mitjançant la qual 
s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o a les adreces assenyalades per les 

empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent en el termini de 
3 dies hàbil; llevat que se’n prevegui un diferent.  

2. Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública 

3. Els actes d’obertura dels arxius electrònics que configuren els sobres A, B i C, no 

seran públics atès que s’utilitzen mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 
157.4 LCSP.  

4. Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, 
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 

l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
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CLÀUSULA VINTENA. Classificació de les ofertes i requeriment de 
documentació 

 

1. CLASSIFICACIÓ D’OFERTES:  
 
Un cop valorades les ofertes la mesa de contractació les classificarà per ordre 
decreixent, d’acord amb la puntuació resultant derivada de l’aplicació dels 
criteris fixats en aquest plec de clàusules i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de 
contractació la corresponent proposta d’adjudicació.  

 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa 
licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrá 

apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.  
 
Un cop  realitzada la propsota d’adjudicació per part de la Mesa, des dels serveis 
de secretaria, responsables de la contractació, es requerirà al licitador que 

hagi obtingut la major puntuació i que, per tant, ha estat proposat com a 
adjudicatari per tal que,  dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des 
del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa 
referència l'article 140.1 de la  LCSP, així com de disposar efectivament dels 
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 
conforme a l'article 76.2, i altra documentació que sigui preceptiva, tal i com 

preveu l’art. 150.2 de la LCSP.  
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través 
de l’e- NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a 

aquest efecte té la Plataforma de Contractació Pública, mitjançant la 
qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 

2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  

A.1  Empreses  no  inscrites  en  el  Registre Electrònic  d’Empreses  

Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic  o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea 

L’empresa   licitadora   que   hagi   presentat   la   millor   oferta   haurà   
d’aportar   la documentació següent –aquesta documentació, si escau, també 
s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es 

recorri: 

 Documents acreditatius de la personalitat jurídica i capacitat d’obrar: 

o Per a les persones físiques: còpia del DNI o document que el 
substitueixi. 

o Per a les persones jurídiques: escriptura de constitució i modificació, 
en el seu cas, inscrita en el Registre Mercantil i NIF. Quan aquesta 
inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, 



 
 

 

 

 

Pàgina 28 de 47 

s’aportarà escriptura o document de constitució, de modificació, 
estatuts o acta fundacional en què constin les normes reguladores 
de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el corresponent 
Registre Oficial. 

 Quan la proposició no sigui signada pel licitador, s’haurà d’aportar còpia del 
poder atorgat a favor de qui subscrigui o subscriguin la proposició juntament 
amb la còpia del DNI. 

 Declaració responsable indicant que ni el signant de la declaració, ni l’entitat 
a la qual representa, ni cap dels seus administradors o representants, es 
troben sotmeses a cap supòsit de prohibició de contractat a què es refereix 

l’article 71 LCSP.  

 Acreditar que l’empresa té solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional suficient per la prestació del servei, de conformitat amb  allò 
exigit en aquest plec de clàusules. En cas de fer constar el compliment del 

classificació de contractista, certificat de classificació corresponent, vigent a 
la data de finalització del termini de presentació de les ofertes.  

 Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment 
d’obligacions tributàries: 

o Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i 

de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 

o Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, 

acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions 
tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat 
Social: 

o Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de 

trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa 
amb la Seguretat Social. 

 Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de 
presentar el document d’alta del Impost relatiu a l’exercici corrent en 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut del Impost, 
s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de 

baixa en la matrícula de l’impost. 

Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en 
l’apartat 1 de l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 

 Acreditació d’ostentar la condició de Centre Especial de Treball d’Iniciativa 
Social o d’Empresa d’Inserció, de conformitat amb allò exigit en aquest plec 
de clàusules, aportant tota la documentació que es requereix.  
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 Les pòlisses de les assegurances previstes en aquest plec de clàusules així 
com l’últim rebut pagat.  

 Acreditació,  mitjançant declaració responsable, de l'afiliació i l'alta a la 
Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució del 
contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat per  
l'empresa adjudicatària principal, si n’hi hagués.  

 En el seu cas, declaració responsable indicant quina o quines seran les 

empreses subcontractistes,  la part de la prestació que pretén subcontractar 
i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals 
de la nova empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 

d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de 
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en 
prohibició de contractar. 

 Acreditació del compliment de les condicions especials d’execució establertes 

per aquest contracte, en els termes fixats a la clàusula 24a d’aquest plec.  

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que 
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea:  

 Declaració responsable conforme les dades que consten al RELI o ROLECE 
són vigents i actualitzades. 

 Quan la proposició no sigui signada pels licitadors, s’haurà d’aportar còpia del 
poder atorgat a favor de qui subscrigui o subscriguin la proposició juntament 

amb la còpia del DNI. 

 Acreditació d’ostentar la condició de Centre Especial de Treball d’Iniciativa 
Social o d’Empresa d’Inserció, de conformitat amb allò exigit en aquest plec 
de clàusules, aportant tota la documentació que es requereix.  

 Acreditació,  mitjançant declaració responsable, de l'afiliació i l'alta a la 

Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució del 
contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat per 
l'empresa adjudicatària principal, si n’hi hagués.  

 Si s’escau, declaració responsable indicant quina o quines seran les 
empreses subcontractistes,  la part de la prestació que pretén subcontractar 
i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals 
de la nova empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 

d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de 
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en 

prohibició de contractar. 

 Acreditació del compliment de les condicions especials d’execució establertes 
per aquest contracte, en els termes fixats a la clàusula 24a d’aquest plec.  

3. VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA:  

 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta 
la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la 
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, 
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s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o 
esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 

 Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 

 En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de 
documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que 

es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, 
procedint a exigir-li l’import del 3 % del pressupost base de licitació del lot 
corresponent en concepte de penalitat (art. 150.2 LCSP),  i es procedirà a 

requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes.  

 Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses 
licitadores en el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa 

de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e 
de la LCSP. 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Garantia Definitiva 

 
No procedeix exigir garantía definitiva, de conformitat amb l’apartat tercer de la Disposició 
Addicional quarta de la LCSP.  

 

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Adjudicació del contracte 

 
1. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.  

 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització  del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho 
a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut. 

La compensació a les empreses licitadores es farà d’acord amb els criteris de valoració 
aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits 
del procediment administratiu comú. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

2. Adjudicació del contracte.  
 

L’adjudicació del contracte s’efectuarà en el termini màxim de dos mesos computats 
des de l’obertura de les proposicions (art. 158.2 LCSP). Això s’estableix sens 
perjudici de l’ampliació prevista en aquest termini a l’empara de l’art. 158.3 de la LCSP.  
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Un cop presentada la documentació a què fa referènciala clàusula vintena, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a 
adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a comptar des del següent 
a la recepció de dita documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM,  i  es  publicarà  en  el  perfil  
de  contractant  de  l’òrgan  de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el 

termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 

A  aquest  efecte,  s’enviarà,  a  l’adreça  de  correu  electrònic  –i,  en  cas  que  s’hagi 
informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les 
seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 

electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública 
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir 
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a al seva extinció. 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Formalització del Contracte 

 
 

1. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.  

2. L’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, 
essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

3. La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 

quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de 
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 

4. Els serveis de secretaria, encarregats de la tramitació de l’expedient de contractació, 
requeriran a l’empresa o les empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte 
en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut 
el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior 
sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti 

aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del 
recurs hagi aixecat la suspensió. (art. 44 LCSP). 

5. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per 
causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet 
pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 

71.2 b de la LCSP. 

6. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar. 
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7. En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors. 

8. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

9. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

10. La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant. 

11. Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau,  les 
modificacions,  les pròrrogues,  les variacions  de  terminis  o  de  preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 

12. Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 

amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no 
tinguin caràcter de confidencials. 

 

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Condicions Especials d'Execució del 

Contracte 

 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 
allò establert a  l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic: 
 

 
TIPUS 
SOCIAL 

El contractista haurà de garantir a les persones treballadores, adscrites a l’execució del 
contracte i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions 
laborals que estableixi el darrer conveni col·lectiu/convenis col·lectius 
aplicable/s, sens perjudici de les millores que pugui establir sobre aquests convenis de 
forma voluntària.  

 
Aquestes condicions especials d’execució seran exigibles per a tots els subcontractistes que 

participi en l’execució del contracte.  
 
Per tal de verificar el compliment d’aquesta condició l’empresa licitadora ha de 
presentar la documentació acreditativa de la política de retribució seguida per 
l’empresa; justificant les retribucions aplicables en correspondència amb el 

conveni/s col·lectius d’aplicació i especificant, si s’escau, les millores promogudes 
per l’empresa.  

 
S’haurà d’aportar un llistat de manera desagregada per categoria professional i sexe.  
 
Aquesta documentació s’haurà d’aportar conjuntament amb la documentació 
requerida al licitador proposat com a adjudicatari per la Mesa de Contractació.  
 

En qualsevol cas l’òrgan de contractació, per mitjà de requeriment formulat pels serveis 
municipals, podrà verificar els extrems indicats per l’empresa per mitjà de requeriment als 
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organismes administratius competents o als òrgans de representació dels treballadors de 
l’empresa.  
 
En cas que es detecti l’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució s’imposaran 
les penalitats que estableix la normativa reguladora en matèria de contractació.  

 

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Drets i Obligacions de les Parts. Especial 
referencia a les prerrogatives de l’Administració.  

 

A. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA: Sens perjudici de les obligacions contractuals que 

venen determinades en el plec de prescripcions tècniques i en el present plec de 
clàusules, també són obligacions de l’adjudicatari les següents:  

1. L’empresa adjudicatària executarà el contracte al seu risc i ventura.  

2. L’empresa adjudicatària haurà de complir aquest contracte amb estricta subjecció a 
les determinacions del plec de clàusules administratives, al plec de prescripcions 
tècniques, a la proposta presentada per l'adjudicatari (sobre B i C) i a les instruccions 

del responsable del contracte,  de tal manera que el present contracte restarà 
inalterable a partir del perfeccionament del mateix, sens perjudici de les 
modificacions que siguin objecte d'aplicació en els termes que disposen els arts. 203 
i següents de la LCSP i les previsions del present plec en matèria de modificació. La 
Corporació municipal no podrà rebre contraprestacions qualitativament o 
quantitativament diferents a les estipulades. 

3. L’empresa adjudicatària haurà de respondre de tota indemnització civil o 

administrativa de danys i perjudicis per accidents ocasionats pels seus operaris, 

treballadors i empleats, instruments o vehicles utilitzats en la prestació del servei 
objecte del contracte, sens perjudici de les sancions administratives que es puguin 
derivar i dels drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o de les 
companyies asseguradores dels riscos. 

4. L’empresa adjudicatària assumirà i seran al seu càrrec les indemnitzacions per danys 

i perjudicis causats a tercers en l'execució i prestació del servei, assumint a més el 
contractista totes les responsabilitats que es puguin derivar tant penalment com 
civilment derivades de l'execució del contracte. 

5. L’empresa adjudicatària haurà d’acceptar, en cas de força major o en qualsevol altre 
situació d'emergència pública, la direcció de l'Ajuntament per a la realització dels 
treballs o serveis contractats o d'altres tasques diverses a les contractades mentre 
duri l'estat d'emergència, força major o calamitat pública, sense cost per a 

l'Ajuntament. 

6. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i dels serveis 

realitzats, i també de les conseqüències que es dedueixen per a l’Administració o per 
a tercers degut a les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes 
en l’execució del contracte.  

7. L’adjudicatari haurà de garantir el manteniment del servei durant el termini 
d’execució del contracte, amb independència de problemes laborals propis o de 

qualsevol incidència vinculada als seus proveïdors.  

8. L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als 
seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació, així com de les cotitzacions 
a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es 
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resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista, sense 
que en cap cas l’obligació esmentada correspongui a aquesta última. En aquest cas, 
l’Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, 
ha de procedir a la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el 
pagament dels salaris esmentats, i a la no-devolució de la garantia definitiva mentre 
no se n’acrediti l’abonament.  
 

9. L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i 
garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i 
mitjançant l’abonament, si s’escau, de la contraprestació econòmica fixada; de cuidar 
del bon ordre del servei; d’indemnitzar els danys que es causin a tercers com a 
conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb 

l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a l’Administració; i de lliurar, 
si s’escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l’estat de conservació i 

funcionament adequats.  
 

10. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, laboral, de seguretat social, 

d’integració social de les persones amb discapacitat i d’igualdat específica de dones i 
homes, així com la normativa pròpia i específica del sector que reguli l’objecte del 
contracte, que s’estableixin a l’empara del dret de la Unió Europea, el dret nacional, 
els convenis col·lectius o qualsevol altra disposició de dret internacional que vinculin 
a l’Estat.  

11. L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social, laboral o en 
matèria de seguretat social i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en 

el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades 
dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de 

penalitats a què es refereix aquest plec. També està obligada a complir les 
disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb discapacitat i les 
disposicions vigents en matèria fiscal.  

12. El contractista en relació als seus treballadors haurà de complir estrictament i durant 

tota la vigència del contracte les mesures de seguretat i higiene en el treball, així 
com les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa vigent. 

13. SUBROGACIO DE PERSONAL: El contractista estarà obligat a SUBROGAR-SE  com 
a ocupador en les relacions laborals de les persones treballadores adscrites a 
l’execució d’aquest contracte, d’acord amb la informació que consta en aquest PCAP 
i/o  PPT, tenint en compte les condicions del personal contractat facilitat per l’actual 

prestatari del servei i que consta en document ANNEX SUBROGACIÓ. Aquestes 
obligacions vénen determinades pels convenis col·lectius d’aplicació. Conveni de 
Tallers de Discapacitats Psíquics de Catalunya (Codi conveni 79000805011995. 
DOGC 7234, de 26 d’octubre de 2016) i Conveni col·lectiu de treball del sector de la 

neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (Codi conveni 
79002415012005. DOGC 7698, de 3 setembre de 2018):  
 

 Art. 39. Conveni de Tallers de Discapacitats Psíquics de Catalunya (Codi conveni 
79000805011995. DOGC 7234, de 26 d’octubre de 2016) 

 
 Art. 74. Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de 

Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi número 79002415012005). 
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 En cas que un cop produïda la subrogació els costos laborals siguin superiors 
als que es poguessin desprendre de la informació facilitada per l’antic contractista a 
l’òrgan de contractració, el contractista tindrà acció directa contra l’antic contractista.  
 
D’acord amb el que preveu l’art. 130.6 de la LCSP es fa constar expressament que el 
contractista haurà de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per la 
subrogació i demés conceptes en els termes que s’indica aquest precepte.  

 
14. L’empresa contractista s’obliga al compliment de les prescripcions que es prevegin a 

la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per tant, 
l’empresa adjudicatària s’obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades d’acord amb la legislació vigent.  

15.  L’empresa contractista assumirà les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i 
adjudicació, en el seu cas, de la formalització del contracte, així com qualsevol uns 

altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia 
que aquestes assenyalin.  
 

16. El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho 
per si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, 
llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de 

qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució 
i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que 
per a això siguin necessaris.  
 

17. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte:  

 Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

  
 

a) El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi 
estat objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per 
al contracte. 

 
b) El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així 
com l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

 
c) Els pagaments als subcontractistes. 

 
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 

l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que 
ha tramitat el contracte, la següent informació: 
 
1. Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat 

Social. 

 
2. Els documents justificatius dels pagaments realitzats als 

subcontractistes així amb especificació de les condicions realacionades 
amb el termini de pagament, i els justificants de pagament a termini.  

 
El responsable municipal el contracte elaborarà un informe sobre el compliment 
d'aquesta justificació. Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament 
de la factura corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o 

de resolució del contracte, segons sigui procedent. 
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B. DRETS DEL CONTRACTISTA. El cobrament del preu del contracte.  
 
El pagament dels serveis s'efectuarà contra la presentació de factura expedida 
d’acord amb la normativa vigent en materia de factura electrònica, en els 
termes i condicions fixats a l’art. 198 de la LCSP.  
 
Les factures electròniques es presentaràn telemàticament a través de la plataforma 

e-FACT del Consorci AOC o a través del punt general d’entrada de factures 
efectròniques de l’Estat, FACe. Això s’entén sens perjudici d’allò fixa a l’art. 46 de les 
bases d’Execució de la Corporació Municipal, en relació a l’exempció a l’obligació de 
la presentció de factura electrònica, segons s’indica:  

 

Article 46.  Exempció a l’obligació de la factura electrònica 
 

D’acord amb allò que preveu l’article 4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 
del sector públic, aquest Ajuntament, exclou de l’obligació de presentar 
factura electrònica els casos en què l’import de les mateixes sigui de 
fins a 5.000 € (impostos inclosos).  

 

Els codis DIR3 que han d’indicar les factures relatives al servei objecte d’aquest 
contracte són:  
 

a) Oficina comptable: LO1250122 
b) Òrgan gestor: LO1250122 
c) Unitat tramitadora: LO1250122 

 

En quant a altres dades identificatives vinculades a aquestes factures són:  
 

a) Òrgan de contractació: Ple de l’Ajuntament d’Alcoletge.  
b) Òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat 

pública: Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament d’Alcoletge.  
c) Destinatari: Ajuntament d’Alcoletge.  

 

El contractista haurà de presentar la factura/es corresponents en alguna de les 
plataformes indicades en aquesta clàusula, en el termini de 30 dies des de la data de 
la prestació del servei/s. En el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran 
de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació 
en el període de què es tracti.  
 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà 
obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels 
documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa 
en el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i 
si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest 
termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de 

cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el 
registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent 
sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de 
trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del 

servei. 
 

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
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D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la 
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels 
trenta dies següents a la prestació del servei. 
 
L’empresa contractista podrá transmetre els seus drets de cobrament en els termes i 
condicions previstos a l’art. 200 de la LCSP.  

 

C. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 

imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar 
la seva resolució i determinar-ne els efectes.  

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  

 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP.  
 
En particular i, en l’exercici de les prerrogatives indicades en aquesta clàusula, es preveu el 
següent:   

 

 
i. L’Ajuntament determinarà si la prestació efectuada pel contractista 

s’ajusta a les prescripcions que s’han establert per a la seva execució 
i compliment, i requerirà, si s’escau, la realització de les prestacions 
contractades i l’esmena dels defectes observats. Si els treballs 
efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a 
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, pot 

rebutjar la prestació i quedar exempt de l’obligació de pagament o 
tenir dret, si s’escau, a recuperar el preu satisfet. 

ii. L’administració municipal mitjançant el responsable del contracte té la 
facultat d'inspeccionar la realització de les prestacions objecte del 
present contracte, per tant, l’empresa adjudicatària haurà d’acceptar 
a que s’efectuïn les esmentades inspeccions, en qualsevol moment 

que s’estimi oportú.  

iii. L'Ajuntament d’Alcoletge està facultat per sol·licitar a l’empresa 
adjudicatària, en qualsevol moment, tota la documentació que 
consideri necessària a fi de comprovar la plena legalitat de l’empresa 

en relació a la seva situació fiscal, laboral i administrativa i al 
compliment de tota la normativa que li sigui d’aplicació i, també, a 
requerir-li tota aquella documentació relativa a la prestació dels 

serveis contractats i, l’empresa adjudicatària, haurà de faciltar-li 
aquesta documentació amb la màxima diligència.  

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Termini de garantía  

 
 

El termini de garantía s’estableix en UN (1) ANY, a comptar des de la recepció dels 
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serveis, durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec 
i en el de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin 
formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del 
contractista. 
 
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els treballs 

efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests. 
 

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Modificacions Contractuals  

 
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de modificar, per raons d’interès públic, el 

contracte, amb subjecció a allò que preveuen els articles 203 i següents de la LCSP.  
 
A l’empara d’aquests antecedents i per aquest contracte, s’estableix:  
 

1. Causes previstes 

Seran causes de modificació del contracte durant la seva vigència fins a un màxim del 20 % 
del preu inicial del contracte les següents: 

 Per la incorporació, reducció o supressió de centres i/o espais, i la substitució d’uns 
per uns altres. 

 Per l’ampliació o reducció horària i/o freqüència del servei en els immobles 
contractats, o per l’ampliació o reducció dels dies de servei. Aquesta modificació pot 

venir motivada per les necessitats i adequació del servei a cada immoble i/o segons 

instruccions dels plans sectorials depenent de l’evolució epidemiològica de la COVID-
19 o qualsevol altra pandèmia de naturalesa similar que pugui produir-se durant la 
vigencia del contracte. A aquests efectes consta, en l’estudi econòmic, els 
increments aplicats amb motiu de la gestió de la pandèmia. 

Procediment a seguir: En ambdós casos el responsable municipal del contracte aportarà un 

informe justificatiu de la necessitat de dur a terme la modificació i determinarà l’import que 
suposa d’increment o  el decrement de la prestació.   

Previ informe d’intervenció de l’existència de consignació pressupostària suficient, en cas 
d’augment de despesa, aquesta modificació serà aprovada per l’òrgan de contractació i 
s’incorporarà al corresponent expedient.  

Aquestes modificacions són obligatòries per l’empresa contractista, i  en cap cas ha de 
suposar la inclusió de preus unitaris no previstos ni, en cas de reducció de costos per 

disminució de la prestació, podrá suposar la reclamació de cap tipus d’indemnització per 
part del contractista.  

2. Causes no previstes. 

La modificació del contracte no prevista en l’anterior apartat només podrà efectuar-se quan 
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos a l’article 205 LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 LCSP i amb les particularitats 
previstes a l’article 207 LCSP.  

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi del 20 % del 
preu inicial del contracte, IVA exclòs.  
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Quan es produeixi una modificació contractual, ja sigui prevista o no prevista, implicarà el 
reajustament de la garantia dipositada (art. 109 LCSP), en cas que s’hagi dipositat dita 
garantía,  i es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 LCSP. 

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Successió en la Persona del Contractista 

 
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en 
els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en 
l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que 
afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst 
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les 
condicions de la subrogació. 
 
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte 

les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes 
com un supòsit de resolució per culpa del contractista.  

 

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Cessió i Subcontractació  

 

 
1. Cessió (art. 214 LCSP) 

 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 

l’empresa contractista a una tercera persona, que es subrogaría en tots els drets i 
obligacions de l’empresa cedent, sempre que els qualitats tècniques o personals de 

qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la 
cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es 
compleixin els requisits següents: 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.  

 
No es podrá autoritzar una cessió quan aquesta suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element esencial del contracte.  
 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del 
contracte  

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la 
solvència que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, 
havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, 
i no estar incurs en una causa de prohibició de contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública. 

 

2. Subcontractació (art. 215 LCSP) 
 
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i fins un màxim del 
30% del contracte.   

 
En cas que el licitador tingui voluntat de subcontractar part del contracte ho haurà 
d’indicar en la seva oferta (declaració responsable) especificant la part del contracte 
que té previst subcontractar i el nom o perfil empresarial del subcontractista.  
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L’empresa contractista ha de comunicar en el termini per presentar la documentació 
acreditativa quina/es seran les empreses subcontractistes, indicant la part de la 
prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals de la nova empresa subcontractista, justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics 
i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa 

en prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar la seva aptitud. 

 
L’empresa  contractista  ha  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, 
i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 

En aquest sentit i com sigui que es tracta d’un CONTRACTE RESERVAT, la 
subcontractació requerirà sempre l’AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE L’ÒRGAN DE 
CONTRACTACIÓ (art. 215.2, d) de la LCSP) 
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d’emergència  o  de  les  que  fan  urgent  la  subcontractació,  té,  en  funció  de  la 
repercussió en l’execució del contracte, la repercussió de penalitats, concretament la 

imposició a l’empresa contractista d’una penalitat fins a un 50 % de l’import del 
subcontracte. 
 
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 

contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes 
del contracte. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 

contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 

l’article 71 de la LCSP. 

 
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a subministradors es regeix pel que 

disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
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L’Administració podrà comprovar el compliment estricte de pagament a les 
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa 
contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li 
sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses 
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en 
termini. Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligació esencial del 

contracte, que pot donar lloc – en cas d’incompliment- a la seva resolució.  
 

CLÀUSULA TRENTENA. Penalitats per Incompliment 

 
30.1 Penalitats per demora 

 
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis 
parcials fixats per l'òrgan de contractació 
 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 
euros per cada 1.000 euros del preu de contracte, IVA exclòs (art. 193.3 LCSP).  
 
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o 

acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de 
les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la 
seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 

 

30.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació 
 

Es consideren molt greu els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les 
condicions especials d'execució establertes en aquest plec de clàusules.  
 
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que 
l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta 

convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la 
penalització corresponent. 
 
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les 
penalitats de fins un 1% del preu d’adjudicció, IVA exclòs, en funció de gravetat, 
reincidència i mala fe en la comissió de la infracció. 
 

 
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves 
obligacions contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment unes 

penalitats de fins el 0,50% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, en funció del seu major 
o menor gravetat i reincidència. 

 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 

 
30.3 Imposició de penalitats 
 
Per a la imposició d'aquestes penalitats per incompliments contractuals se seguirà un 

expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini 
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d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i 
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i 
informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via 
administrativa. 
 
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al 
moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que 

l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de 
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que 
beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació 
del termini de garantia del contracte. 
 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui 

pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es 
podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la 
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se 
ingrés de dret públic. 

 

CLÀUSULA TRENTA-UNENA.  Suspensió i Resolució del Contracte 

 
1. Suspensió del contracte.  
 

En cas de produir-se una suspensió del contracte, s’estarà al diposat als articles 208 de la 
LCSP i l’art. 103 del RGLCAP.  
 
2. 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 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 
 
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució  del contracte 
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que 
l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb el que es 

preveuen en aquestes clàusules.  
 
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a obligacions 
essencials per l'òrgan de contractació. 
 
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista es consignaran els imports que 

s’hagin dipositat, en el seu cas, en concepte de garantía, sens perjudici de la indemnització 
pels danys i perjudicis originats a l'Administració que procedeixi.  
 

L’aplicació i els efectes de les causes de resoluicó són les que estableixin els articles 212, 213 
i 313 de la LCSP.  
 

CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. Responsable del Contracte 

 

En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un responsable de l'execució del 
contracte, figura que recaurà en el regidor responsable de l’àrea de serveis,  amb les 
funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, i en concret les següents: 
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 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el 
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en 
el contracte. 

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi 
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte 
suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus 

administratiu. 
 Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 

incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de 
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 
 Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu 

compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en 
la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del 
desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de 
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar 
l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que 

puguin procedir. 
 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 
 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

l'execució del contracte. 
 
 

CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Confidencialitat i tractament de dades 

 
 

1. Confidencialitat 
 
a) El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la 

qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte.  
b) El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys, a comptar des del 

coneixement de la informació de referència.  
c) L’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors 

declarada com a confidencial.  
 

 
2.  Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de 

què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació 
de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats 
per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i 

control del desenvolupament del contracte. 
 
En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les 

següents dades: 
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 Informació Bàsica Informació Addicional 

Responsable Ajuntament d’Alcoletge 
C/ Sitjar, 2.25660. ALCOLETGE 

Dades del delegat de protecció de 
dades, per a consultes, queixes, 
exercici de drets i comentaris 

relacionats amb la protecció de 
dades: lopd@alcoletge.cat 

Finalitat Principal 
del tractament 

Gestió i tramitació dels contractes 
del sector públic de l’Ajuntament 
d’Alcoletge  

 

Legitimació Compliment de les obligacions 
contractuals 

 

Destinataris de 
les cessions o 
transferències  

No s’han previst cessions més 
enllà de les admeses i previstes 
per la Llei. Es cediran dades, si 

escau, a altres AAPP i als 
encarregats del tractament de les 
dades. No s’ha previst cap 
transferència a tercers països de 
les dades subministrades.  

 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les 
dades, així com altres drets, tal 
com s'explica en la informació 
addicional. 

 

Informació 
Addicional 

Pot consultar la informació 
addicional i detallada sobre 

Protecció de Dades en la següent 
adreça: www.alcoletge.cat 

 

 

CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA.  Recursos, mesures cautelrs i arbitratge 

 
A. Recursos 

 

1. que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja 
esmentat.  
D’acord amb el que preveu l’art. 44 de la LCPS, són susceptibles de recurs especial 
en matèria de contractació, els anuncis de licitació, els plecs i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes 
de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin 
la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 

irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les 
modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 
204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte 
d’una nova adjudicació. 
  

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà 
interposar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre 
de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i 
següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova 

el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals.  
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Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan 
de contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-
ho al Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.  
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de 
recursos administratius ordinaris. 

 
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu 
ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 

del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la 
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.  

 
3. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat 

amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 

B. Mesures cautelars  
 

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones 
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la 
seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix 

l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.  
 

C. Arbitratge 
 

Sens perjudici del que estableix en aquesta clàusula, sobre el règim de recursos, es 

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

CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. Clàusula ética. 
 

 

1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al 
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les 
seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els 

procediments contractuals.  
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis 
i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els  
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.  
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2. A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 
les prestacions a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.  
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 

de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 
contractació.  
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del 
sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 
2. B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea.  
 

CLÀUSULA TRENTA-SISENA. Juridicció competent. 
 

 
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que 
es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i, 
en particular, pel que fa a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció del 
contracte.  

 

CLÀUSULA TRENTA-SETENA. Règim Jurídic del Contracte 

 

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives 

i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
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c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 

documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació 
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