
                   

 
 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRACTE DELS SERVEIS PREVENTIUS I D’INTERVENCIÓ SANITÀRIA ALS 
ACTES PÚBLICS PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS.  
 
1. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

1.L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis preventius i d’intervenció 
sanitària als actes públics promoguts per l’Ajuntament de Dosrius 

2.La contractació que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant 
procediment obert i s’adjudicarà aplicant-se més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò 
que estableixen els articles 150 i ss del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). 

3..La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és 85140000 (serveis varis de salut) 
 
2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

El contracte administratiu objecte d’aquest procediment és de serveis. 

L’empresa ha de complir en qualsevol cas, les condicions tècniques, administratives i 
econòmiques bàsiques, establertes en aquests Plecs de Condicions.  

Formaran part del contracte: els Plecs de Condicions, la proposició del licitador que resulti 
adjudicatari, per bé que les millores sobre el contracte que aquest hagi proposat només 
en formaran part si són admeses expressament en l’adjudicació. 

3. DISPOSICIONS QUE REGEIXEN LA PRESENT LICITACIÓ 

La contractació es regularà per 

- L'establert en els plecs de clàusules administratives particulars 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 

- El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP, RDL 3/2011 de 14 de 
novembre) i les normes que la despleguin o complementin. 

- 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. 

- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament General de la Llei de 
Contractes. 

- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals (ROAS). 

- Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis.  



                   

 
 

 

4.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ I 
JURISDICCIÓ 

L'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia 
mitjançant Resolució 365/2015. La Junta de Govern Local,  amb subjecció a la normativa 
vigent, ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, pactes i clàusules que s’hi 
contenen, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compliment, modificar-lo per raons 
d'interès públic i acordar la seva resolució i els efectes d'aquesta. 

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb 
expressa submissió als jutjats de la província de Barcelona i al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

5.- DURADA DEL CONTRACTE 

La duració inicial del contracte a subscriure serà de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga 
de dos anys, la qual serà aprovada any a any, fins a un màxim de quatre anys de durada 
total de contracte.   

6.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 

El pressupost de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 7.000,00 euros 
anuals exempts d’ IVA.  

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en 
aquest plec, el plec de condicions tècniques i per la legislació vigent que resulti 
d’aplicació. 

La despesa derivada d’aquesta contractació,, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.2310.48004 del pressupost 2015 prorrogat. 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del 
TRLCSP, és de 28.000,00 euros, exempts d’IVA. 

7.- CRITERIS DETERMINANTS DE LA LICITACIÓ 

La selecció del contractista es farà tenint en compte els següents criteris avaluables de 
forma automàtica (90%) . 

A. Millores en el preu base de licitació (90%) fins a 90 punts   

B. La puntuació sobre el preu/hora per a servei addicional de SVB (5%) fins a 5 
punts. 

C. La puntuació sobre preu/hora per a servei addicional de SVI (5%) fins a 5 
punts.  

 



                   

 
 

 

8.- VALORACIÓ EN CAS D’EMPAT 

En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses en aplicació dels criteris objectius 
d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els criteris de 
preferència que es detallen, segons l’ordre de prelació següent: 

a) A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el 
moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin a la seva plantilla un número de 
treballadors amb discapacitats superior al 20 %. 

b) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i 
inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, segons els criteris i requisits 
establerts en el TRLCSP. 

c) A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d’acord 
amb els criteris i requisits establerts en el TRLCSP. 

d) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment  
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional compleixin les directrius i mesures 
que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el 
mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 
efectiva de dones i homes. 

e) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa. 

f) Cas de seguir persistint l’empat, després d’aplicar tots els criteris precedents, es 
decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per temerària o 
desproporcionada, es consideraran globalment els criteris objectius fixats, contrastats 
amb l'oferta presentada d’acord amb l’article 152 del TRLCSP. 

9.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 

L'anunci de la licitació es publicarà en els mitjans legalment establerts i en el perfil del 
contractant de la pàgina web municipal www.dosrius.cat. 

A partir de la publicació de l’anunci de la licitació, els interessats podran examinar els 
plecs de condicions i documentació complementària en les oficines del departament de 
Secretaria d’aquest ajuntament. 

 

10.- GARANTIA PROVISIONAL 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 del TRLCSP. 

 

11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 



                   

 
 

 

La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres: 

President: L’alcalde president de l’ajuntament o el regidor/a que el substitueixi. 

Vocals: 

�El regidor de sanitat o regidor/a que el substitueixi. 

�La secretària de l’Ajuntament o funcionari/a que la substitueixi. 

�La interventora accidental municipal, o funcionari/a que la substitueixi 

� L’enginyer municipal o tècnic municipal que el substitueixi 

Les funcions de la mesa de contractació són les de la comprovació de la documentació 
presentada pels licitadors així com la de formular la proposta d’adjudicació, previ informe 
tècnic, de conformitat amb el contingut en el present ple de condicions. 

12.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  

La contractació que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert, segons el que estableixen 
els articles 157 i següents del TRLCSP. L’adjudicació recaurà en el licitador 
justificadament elegit per l’òrgan de contractació, un cop valorades les ofertes.  

13.- IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT  

L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
contractació, que haurà d’abonar el contractista serà de 200 euros.  

 

14.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, FORMA I CONTINGUT DE LES 
PROPOSICIONS  

14.1 Presentació d’ofertes 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles i 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència, econòmica, 
financera i tècnica. 

Les ofertes dels interessats s’hauran d’ajustar al previst en el plec de clàusules 
administratives particulars, i la seves presentació suposarà l’acceptació incondicionada 
per l’empresari del contingut de la totalitat de les esmentades clàusules o condicions, així 
com del projecte i del plec de prescripcions tècniques, sense cap tipus d’excepció. 

Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest caràcter fins el 
moment que hagi de procedir- se a la seva obertura en públic.  

Tampoc podrà subscriure cap proposta en una UTE amb altres si s’ha fet individualment 
o figurar en més d’una UTE. L’ infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió 
de totes les propostes subscrites per aquest empresari. 



                   

 
 

 

La documentació per les licitacions es presentarà, dins el termini de 15 dies naturals a 
comptar des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en sobres 
tancats, identificats, exteriorment, amb indicació de la licitació a la que es concorre i 
signats pel licitador o persona que el representi i amb indicació del nom i cognoms o raó 
social de l’empresa. La documentació haurà de ser original o degudament autenticada En 
l’interior de cada sobre es farà constar en fulla independent el seu contingut, anunciat 
numèricament. 

Els sobres es presentaran al Registre General de la Corporació, en el següent horari: de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14.30. Dijous també de 16.30 a 18.30. Igualment, les ofertes 
es podran presentar per correu. En aquest cas, l’empresari haurà de justificar la data 
d’imposició de l’enviament a l’Oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la 
remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax telegrama en el mateix dia i, en tot cas, abans no 
acabi el termini de presentació de proposicions.   

Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la documentació si es rep  per 
l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de la finalització del termini 
establert en el corresponent anunci.  

Així mateix, transcorreguts deu dies següents a la data indicada sense haver-se rebut la 
documentació, no serà admesa en cap cas.  

14.2 Forma de presentació de les ofertes 

Les ofertes es presentaran en dos sobres, correlativament enumerats. 

SOBRE NÚM. 1 Portarà la menció "DOCUMENTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS PREVENTIUS I D’INTERVENCIÓ SANITÀRIA ALS ACTES PÚBLICS 
PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS. ” i haurà de contenir la 
documentació següent conforme a l’article 146.4 del TRLCSP d’acord amb la redacció de 
la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització.  
 
- Declaració expressa del legal representant de l’empresa en que manifesta la seva 
conformitat a rebre comunicacions i notificacions per fax i al correu electrònic que designi.  
 
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar 
una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes establerts en l’article 42 
del Codi de Comerç.  
 
-En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran de 
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i 
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.  
 
- El model de Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions 
establertes legalment per contractar amb l'Administració segons l’Annex I i II del Plec.  
 
En aquest cas, el licitador a favor del que recaigui la proposta d'adjudicació, estarà obligat 
a acreditar davant l'òrgan de contractació, prèviament a l'adjudicació del contracte, dins el 



                   

 
 

 

termini previ a l’adjudicació efectiva, la possessió i validesa dels següents documents 
exigits:  

 
1- Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents 
dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i 
electrònica, número de telèfon i de fax del licitador.  
 
2- La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de 
societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de 
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o 
entitat i l'escriptura de constitució o d’adaptació, en el seu cas, de la societat o 
entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran 
d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i 
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits 
en el corresponent Registre quan la inscripció esmentada els hi sigui exigible. En 
el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial.  

 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles  
47 i 61 LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals 
que s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre (endavant, RGLCAP).  
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.  

3- Declaració responsable segons no estar incurs en prohibició de contractar.  
 
4- Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica. 
 
5- Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què 
assegura que disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, 
que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com 
d’una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals.  
 
6- Certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què 
consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del 
Reglament. Declaració d’alta en la matrícula de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques per quota municipal, provincial o nacional que acrediti poder 
realitzar l’activitat objecte d’aquest contracte al municipi de Cabrils. Últim rebut 
abonat.  
Quan es tracti de persones físiques o de persones jurídiques exemptes de l’Impost 
sobre activitats econòmiques per aplicació del que s'estableix a l’article 82 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals, hauran d’aportar la declaració corresponent al cens d’obligats 
tributaris regulada al Reial decret 1041/2003, d’1 de agost, pel qual s’aprova el 
Reglament pel qual es regulen determinats censos tributaris i es modifiquen altres 
normes relacionades amb la gestió de l’ Impost sobre activitats econòmiques 
(model 036 o 037).  
 



                   

 
 

 

7- Acreditació de no tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de 
Dosrius en període executiu, d’acord amb el que disposa l’article 13.1.e) del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre. A tal efecte s’aportarà certificació 
expedida per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
8- Certificat o document del Ministeri de Treball i Seguretat Social, acreditatiu 
d'estar al corrent de les obligacions envers la Seguretat Social:  

 

Persones jurídiques: Es requereix la presentació d’aquest certificat, comprensiu  
de tots els comptes de cotització donats d’alta del número patronal corresponent,  
relatius tant al domicili social, com a tots els centres de treball de la persona  
jurídica. 

 
Empresaris individuals i professionals afiliats al RETA (Règim Especial de   
Treballadors Autònoms): El certificat es referirà tant a la seva cotització en el  
RETA, com als comptes de cotització relatius al seu número patronal en el  
Règim General, tant si té, com si no, treballadors al seu càrrec. La presentació  
d’aquest certificat resulta obligatòria fins i tot en el supòsit de no comptar   
l’empresari o professional amb treballadors al seu càrrec.  
 

En aquest cas, el compliment d'aquests requisits haurà d’ésser acreditat per 
l'empresa a favor de la qual es proposi l’adjudicació i dins el termini previ a 
l’adjudicació efectiva, s'han de presentar els pertinents certificats en vigor expedits 
per l'Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social i Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  

 
9- Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.  
 
* La presentació dels documents assenyalats als apartats anteriors que procedeixi, 
podrà ésser substituïda pel certificat declaratiu emès per la Secretaria Tècnica de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, d’inscripció de l’empresa en el 
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya, a excepció de la garantia provisional, si 
escau, i de la solvència financera i econòmica i professional o tècnica específica, 
si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la diligència 
d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com la declaració 
responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència d’inscripció no han 
experimentat cap variació.  
 
10- Les persones físiques o jurídiques estrangeres, a més de complir els requisits 
fixats als apartats anteriors hauran d’acreditar:  
 

1) Si es tracta d’empresaris no espanyols d’Estats membres de la Comunitat  

europea o d’Estats signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu: la seva  

inscripció en un registre professional o comercial quan aquest requisit sigui exigit  



                   

 
 

 

per la legislació de l’Estat respectiu.  

 
2) Si es tracta d’empresaris no espanyols d’estats no pertanyents a la Comunitat  

europea ni signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu: informe de la  

missió diplomàtica permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’oficina  

consular en l’àmbit de la qual radiqui el domicili de l’empresa, en el qual es faci  

constar que es troba inscrita al registre local professional, comercial o anàleg, o  

en el seu defecte que actua amb habitualitat en el tràfic local dintre de l’àmbit de  

les activitats objecte d’aquest contracte.  

 

B) EL SOBRE NÚM. 2. Contindrà l’oferta econòmica (presentada d’acord amb el 
model fixat en l’Annex IV del present plec de clàusules, en la que s’expressarà el 
preu del contracte havent de figurar com a partida independent l’import de l’Iva ) 
així com totes les ofertes objecte de valoració, i es valoraran segons la clàusula 
següent. 

14.3) Criteris per l’adjudicació del contracte. 

Criteris avaluables de forma automàtica (90%) SOBRE 2 

A. Millores en el preu base de licitació, fins a un màxim de 90punts. 

Es valorarà l’oferta més econòmica podent-se obtenir un màxim de 90 punts. 

Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 

P = (900 x oferta més econòmica) / Oferta a valorar 

B. La puntuació sobre el preu/hora per a servei addicional de SVB (5%) fins a 5 
punts. 

Puntuació preu/hora SVB = 5 x oferta més econòmica / oferta realitzada 

C. La puntuació sobre preu/hora per a servei addicional de SVI (5%) fins a 5 
punts.  

Puntuació preu/hora SVI = 5 x oferta més econòmica / oferta realitzada 

 

 

Les proposicions podran ser rebutjades per l’Ajuntament si considera que no són del seu 
interès. Considerant la importància d’aquesta valoració, tots els documents i dades que 



                   

 
 

 

s’aportin hauran d’estar degudament justificats, mitjançant certificats emesos per les 
instàncies corresponents, quedant eliminades aquelles ofertes que no compleixin totes i 
cadascuna de les especificacions d’aquest plec. Els serveis tècnics de l’Ajuntament 
podran sol·licitar tots els justificants i aclariments que considerin oportuns, incloent visites 
a les instal·lacions. En tot cas, l’Ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el contracte 
a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa 
l’article 151.1 TRLCSP. 

 

15.- OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES OFERTES 

1- La constitució de la Mesa i obertura de pliques tindrà lloc en el Saló d’actes de 
l’Ajuntament. El dia de la sessió serà anunciat al Perfil del Contractant amb una antelació 
mínima de cinc dies.  

2. Qualificats prèviament els documents presentats en temps i forma, haurà de procedir 
en acte públic a l’obertura de les ofertes admeses (obertura sobre 2).  

 
La Mesa proposarà a l’òrgan de contractació que adjudiqui el contracte al postor que 
presenti l’oferta més avantatjosa, sense que la proposta d’adjudicació doni cap dret a 
favor de l’empresari proposat mentre no s’hagi adjudicat el contracte. La Mesa de 
contractació podrà sol·licitar abans de formular la seva proposta a l’òrgan de contractació, 
tots els informes tècnics que consideri precisos i es relacionin amb l'objecte del contracte. 

Si s’observessin defectes o omissions subsanables en la documentació presentada en el 
SOBRE 1, es comunicarà verbalment als interessats, concedint-se un termini no superior 
a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o subsanin davant el propi òrgan de 
contractació. 

De l’actuat se’n deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà d’estendre.  

16.-  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA PEL LICITADOR QUE HAGI PRESENTAT L’OFERTA ECONÒMICAMENT 
MÉS AVANTATJOSA 

El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans de 
l’adjudicació, haurà de constituir la garantia definitiva, si escau, i presentar els documents 
que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació contractual i en la seva 
oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si escau, dins del termini de 10 
dies hàbils comptadors des de la recepció del dit requeriment, llevat que els dits 
documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o 
de l’Administració General de l’Estat o hagi autoritzat l’Ajuntament de Dosrius per a 
obtenir de forma directa la seva acreditació. Durant el mateix termini, caldrà que la 
documentació que acrediti la representació i les facultats del dit licitador –llevat que 
estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat- sigui validada pel Secretari de l’Ajuntament de Dosrius.  



                   

 
 

 

17.- GARANTIA DEFINITIVA 

La garantia definitiva a constituir per l’adjudicatari serà la corresponent al 5 per cent (cinc 
per cent) de l'import d'adjudicació, IVA exclòs. La garantia podrà constituir-se en 
qualsevol de les formes establertes a l'article 96 del TRLCSP, amb els requisits establerts 
a l'article 55 i següents del RGLCAP, d'1 de març i respondrà dels conceptes esmentats a 
l'article 100 del TRLCSP. 

Quan, a conseqüència d'una modificació del contracte, experimenti variació el preu del 
mateix, caldrà reajustar la garantia. 

La devolució i cancel·lació de les garanties s'efectuarà de conformitat amb el disposat en 
els arts. 102 del TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP. 

 

18.-FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

L’ajuntament i l’adjudicatari hauran de formalitzar el contracte en document administratiu 
dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de 
l’adjudicació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre 
públic. No obstant això, a petició de l’adjudicatari i al seu càrrec, podrà elevar-se a 
escriptura pública l’esmentat contracte. L’adjudicatari, a més del contracte, haurà de 
signar els plecs de bases. 

De conformitat amb allò que es preveu a l’article 223 del TRLCSP, la no formalització del 
contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, en serà causa de 
resolució. 

 

19.- DESPESES A CÀRREC L’ADJUDICATARI 

Seran a càrrec de l’adjudicatari les següents despeses: 

a) L’import de la inserció dels anuncis en els diaris oficials i particulars, si s’escau. 

b) Els de formalització pública, si s’escau, del contracte. 

c) El pagament de l’IVA, inclòs dins del preu d'adjudicació. 

d) Qualsevol tipus de tribut que es derivi del contracte. 

 

20.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 

D’acord amb l’article 140 del TRLCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 



                   

 
 

 

De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar 
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 

 

21.- RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI 

L’adjudicatari serà responsable de tota indemnització civil pels danys i perjudicis causats, 
a tercers, per accidents que s’ocasionin degut a l’objecte del contracte. 

1.- L’empresa adjudicatària ha d’acceptar íntegrament les condicions contractuals que 
l’Ajuntament hagi convingut. 

2.- Establir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
300.000 €. Aquesta pòlissa s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament en 
termini d’un mes des de l’inici del contracte. 

3.- Respondre dels danys que es deriven del mal funcionament del servei, llevat que 
s'hagin produït per actes realitzats en compliment d'una clàusula imposada per la 
corporació amb caràcter ineludible. 

4.- En cas que l’adjudicatari sigui una societat, caldrà que presenti a l’alcaldia testimoni 
notarial de qualsevol dels seus actes societaris, dins dels quinze dies d’haver-se produït. 

5.- L’adjudicatari, a petició de l’ajuntament, es personarà en les dependències municipals 
tantes vegades com sigui necessari per tal de rebre instruccions o observacions per a la 
millor prestació del subministrament. 

22. - OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 

Els drets i obligacions venen referits a les prescripcions especifiques d'aquest plec de 
condicions. 

És obligació de l’Ajuntament satisfer al contractista les prestacions econòmiques en la 
quantia i els terminis convinguts.  

23.- SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa adjudicatària no pot subcontractar, cedir o traspassar els drets i les obligacions 
principals derivades d’aquest contracte i que han estat descrites al llarg del present Plec 
de condicions. Únicament les prestacions accessòries podran ser objecte de cessió o 
subcontractació amb l’autorització expressa de l’ajuntament, la qual s’atorgarà si hi 
concorren les condicions legals necessàries i en atenció a les característiques que 
ofereixi l’adjudicatari, podent, fins i tot, establir garanties addicionals. 

24.- TREBALLS EXTRAORDINARIS 



                   

 
 

 

L’empresa adjudicatària realitzarà els treballs extraordinaris que se li encomanin, el cost 
del qual li serà abonat d’acord amb els preus presentats a la seva proposició econòmica. . 

25.- PENALITZACIONS 

En cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista 
les penalitzacions següents:  

- per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: una penalització diària en la 
proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu del contracte. Es considerarà 
incompliment parcial no atendre els requeriments de l’Ajuntament en el termini que 
aquest senyali. 

- pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les 
prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 10% sobre el 
pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.  

26.-INFRACCIONS I SANCIONS 

Les infraccions comeses per l’adjudicatari en el compliment del contracte es qualificaran 
com a faltes, que podran ésser lleus, greus o molt greus. 

a) Es consideraran faltes lleus i se sancionaran amb 300 euros, les següents: 

- El retard ocasional, la negligència o oblit en el compliment de les obligacions que no 
causin un perjudici important a l’Ajuntament. 

- No aportar la documentació tècnica en els terminis establerts en el projecte aprovat, 
sense causa justificada. 

b) Es consideraran faltes greus i se sancionaran amb 1.500 euros, les següents: 

- La negligència o compliment defectuós de les obligacions contractuals que causi un 
perjudici important a l’Ajuntament. 

- La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es 
coneguin arrel de les activitats que es realitzin en la prestació de l’arrendament (Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i Reial 
Decret 994/1999, d’11 de juny, pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat 
de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, que no constitueixin 
falta molt greu. 

c) Es consideraran faltes molt greus i se sancionaran amb 6.000 euros, les següents: 

- L’incompliment de la prestació del servei sense causa justificada. 

- La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats desenvolupades. 

- La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personals que es 
coneguin arrel de la prestació d’aquest contracte d’arrendament (Llei orgànica 15/1999, 



                   

 
 

 

de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 994/1999, 
d’11 de juny, pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers 
automatitzats que continguin dades de caràcter personal), en matèria molt greu. 

- Qualsevol conducta constitutiva de delicte. 

La imposició de sancions requerirà la incoació de l'oportú expedient, actuant com a 
instructor el regidor de Seguretat Ciutadana o regidor/a delegat/ada per l'Alcaldia, i com a 
secretari el de la corporació o funcionari administratiu en qui es delegui. En l'expedient es 
donarà audiència a l'empresa adjudicatària i s'obrirà un període probatori per justificar els 
fets objecte de l'expedient, observant-se les garanties previstes en la Llei 30/92 de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú. 

La resolució de l'expedient serà competència de l'Alcaldia quan es tracti de sancionar 
infraccions lleus i de la Junta de Govern Local per a la imposició de sancions per 
infraccions greus o molt greus. 

 

27.- TERMINI DE GARANTIA 

Ateses les característiques del servei no s’estableix període de garantia.  

 

28- LLENGUA.  
 
1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el 
contractista haurà d'emprar el català en tots els documents que generi, rètols, 
publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació 
directa amb l'execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
2. L'incompliment de l’obligació anterior donarà lloc a les actuacions administratives 
pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte. 
 

 

 

L’alcalde 

 

 

Marc Bosch de Doria 

Dosrius, 21 de gener de 2016.  



                   

 
 

 

ANNEX I 

Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes 
legalment per contractar amb l'Administració. 

Declaració responsable per a persona jurídica  

El senyor/a ............................................................. com apoderat/ada de l’empresa 
....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual 
representa, com a licitadora del contracte ........................  

a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, 
no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb 
les Administracions Públiques.  

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

c) Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap 
persona d’aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre 
incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat.  

d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent 
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.  

e) Que la informació i documents aportats en els sobres 2 i 3 són de contingut 
absolutament cert.  

f) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per 
procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.  

g) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés 
de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, 
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és 
....................................  

h) Que disposo de la documentació establerta a la clàusula 10 relativa al sobre 1.  

I per a què consti signo aquesta declaració responsable.  

 

(lloc i data, i Signatura de l’apoderat) 

 



                   

 
 

 

ANNEX II 

 

Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes 
legalment per contractar amb l'Administració. 

 

Declaració responsable per a persona física  

 

El senyor/a ................................................................. en nom propi, declara sota la 
seva responsabilitat, com a licitador del contracte ................................. que,  

a) Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat 
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per 
contractar amb les Administracions Públiques.  

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

c) Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 
25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.  

d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa 
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.  

e) Que la informació i documents aportats en els sobres 1, 2 i 3 són de contingut 
absolutament cert.  

f) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per 
procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.  

g) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el 
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, 
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és 
......................................  

h) Que disposo de la documentació establerta a la clàusula 10 relativa al sobre 1.  

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  

(lloc i data ) Signatura  



                   

 
 

 

ANNEX III 

Relació de serveis a cobrir :  

NOM ACTIVITAT DATA 

HORES 
DE 

SERVEI 

AMBULÀNCIA 
SVB (INCLOU 

BTP I TES) 

AMBULÀNCIA 
SVI (INCLOU 
BTP + DUI) 

Cavalcada de reis Gener 5 1   

Festa major de Canyamars Juliol-Agost 17,3 1   

Festa Major de Can Massuet Agost 26,3 1   

Festa Major de Dosrius 

Agost-

Setembre 23 1   

Festa de la Vellesa Octubre 4 1   

Fira medieval Octubre 20   1 

Ecofira Juny 18   1 

Actes varis culturals al llarg de l'any 25 1   

 

Annex IV 

 “El Sr./La Sra. ...., domiciliat/da a ......., carrer ... núm ......., amb DNI/NIF núm ....., major 
d’edat, en nom propi, o en representació de l’empresa ............. amb domicili a ....... carrer 
.... núm .... assabentat/da de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del 
contracte que té per objecte la contractació  dels SERVEIS PREVENTIUS I 
D’INTERVENCIÓ SANITÀRIA ALS ACTES PÚBLICS PROMOGUTS PER 
L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS es compromet a realitzar-ho amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars, i amb les següents condicions: 

El preu ofertat (per any) és de .......................................................................... euros( en 
lletres i xifres), l’IVA a aplicar és del ...... % i ascendeix a la quantia de 
.................................euros (en lletres i xifres). 

Els preus unitaris per als diferents serveis no previstos a l’annex III d’aquest plec de 
clàusules és de  

SERVEI €/h 

SVB   

SVI   

 

Lloc, data i signatura. 

 

 

 


