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09/2016 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN 
EL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A LA CONTRACTACIO DEL SERVEI DE 
GESTIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS, (PUNT D’INFORMACIÓ, CIARGA I CASTELL DE PENYAFORT).- 
 
1a.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
  
a) És l’objecte del present contracte, la contractació del Servei de Gestió de 

productes turístics de Santa Margarida i els Monjos, (punt d’informació, Ciarga i 
Castell de Penyafort). 
 
 
b) El present contracte és de naturalesa administrativa, d’acord amb l’article 19 

del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP),  i es 
regirà per: 

 
→ El present Plec de condicions economico-administratives. 
→ El Plec de prescripcions tècniques. 
→ El text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
→ El Codi Civil com a dret supletori. 
→ Plecs generals de contractació aprovats definitivament per l’Ajuntament en 

sessió de 28/06/2010. 
 

c) La necessitat administrativa  a satisfer consisteix en preveure un servei de 
gestió productes turístics de Santa Margarida i els Monjos, (punt d’informació, 
Ciarga i Castell de Penyafort),  atesa la varietat de tasques a realitzar  donat 
que l’Ajuntament directament no realitza aquest servei amb els seus 
treballadors. 
 

 
2ª) PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
 El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 

33.000€ (trenta-tres mil euros) (IVA exclòs). 
 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Generals aplicable 
(en endavant PCAG). 

 
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 6.930 euros.  
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3ª) VALOR ESTIMAT 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants 
TRLCSP, és de 66.000€ (seixanta-sis mil euros)  (IVA exclòs), inclosa la previsió 
de pròrroga d’un any 
 
 
4ª) PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES  
 
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a 
les següents partides del pressupost dels exercicis: 
 
 
EXERCICI PARTIDA PRESSUPOST 
2016 432.22799 33.275,00€ 
2017 432.22799   6.655,00€ 
TOTAL  39.930,00€ 
 
 
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
En cas de  pròrroga, l’Ajuntament s’obliga a consignar crèdit en els seus pressupostos 
en quantitat suficient 
 
 
5ª) DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES 
 
El contracte tindrà una durada de 12 mesos, (amb efectes a partir de 1/3/2016). 
 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 2 anys. 
 
 
6ª) TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT  I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
 procediment negociat amb publicitat al perfil del contractant , en virtut d’allò 

que estableixen els articles 169 a 178 TRLCSP. 
 
No s’estableix limitació en el nombre d’empreses a les quals es convidarà a negociar 
per la qual cosa es consideraran convidades totes aquelles que presentin 
proposicions, sempre que compleixin els requisits de solvència i altres exigits en el 
present plec. 
  
Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses de  publicitat per un import màxim de 600 
€.  
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7ª) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, FORMA I CONTINGUT DE LES 
PROPOSICIONS 
 

Proposicions  
 
La documentació per prendre part en el procediment negociat amb publicitat, es 
presentarà dins el termini que s’estableixi en la publicació de l’anunci  al perfil del 
contractant,  i al BOP a les oficines d’atenció al ciutadà,  Av Catalunya 74 ,  en horari 
d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9h. a 14h.), telèfon 93.898.02.11, fax. 
93.898.03.60. 
 
També podran presentar-se proposicions per correu, en aquest cas l'interessat haurà 
d’acreditar, amb el resguard corresponent, la data d’imposició de l’enviament en 
l'Oficina de Correus i anunciar el mateix dia a l'Òrgan de Contractació, per FAX, 
TELEX o Telegrama, la remissió de la proposició. Sense la concurrència d’ambdós 
requisits no serà admesa la proposició en el cas que es rebés fora del termini fixat. No 
obstant això, transcorreguts 10 dies des de la terminació del termini de presentació, no 
serà admesa cap proposició enviada per correu. El Registre acreditarà la recepció del 
referit telegrama amb indicació del dia de la seva expedició i recepció, en el Llibre de 
Registre corresponent. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o 
degudament autenticada i haurà de presentar-se en 1 sobre tancat, dins del qual 
s’inclourà la documentació que es detalla a continuació: 
 

 
SOBRE  1,  portarà la menció "Documentació del procediment negociat 
amb publicitat per a la contractació del SERVEI DE GESTIÓ DE 
PRODUCTES TURÍSTICS DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, 
(PUNT D’INFORMACIÓ, CIARGA I CASTELL DE PENYAFORT),  
presentada per ...……......." i haurà de contenir la documentació següent: 
     

• Relació numerada de la documentació inclosa. 
 

• Declaració responsable segons model annex referida a capacitat i solvència. 
 

• La proposició econòmica, que portarà la menció “Proposició econòmica per 
a la contractació del SERVEI DE GESTIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS 
DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, PUNT D’INFORMACIÓ, 
CIARGA I CASTELL DE PENYAFORT,  presentada per ...…….......", i  haurà 
d’ajustar-se al model  que consta a l’annex . 

 
• Altre   DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’OFERTA QUE DEPÈN D’UN 

JUDICI DE VALOR,  (Viabilitat tècnica i -Millores en el Plec) 
 
 

El licitador que sigui declarat com oferta més avantatjosa haurà d’aportar quan li sigui 
requerit i abans de l’adjudicació la documentació següent:  
 
 

• 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 
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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 l’esmentada inscripció 
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 58 i 72 TRLCSP, 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 Real 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 TRLCSP. 
 

• Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els termes 
detallats a la clàusula 8) del present Plec. 
 

• Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els termes 
detallats a la clàusula 8) del present Plec i/o de l’habilitació empresarial o 
professional que sigui exigible, si escau, en els termes de l’article 54.2 del 
TRLCSP. Veure Annex 2 
 

• Certificat de la inscripció en el Registre d’empreses Acreditades de la 
Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa (si s’escau), 
d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 
 

• Declaració responsable, si s’escau (Que s’haurà d’ajustar segons model que 
consta a l’annex), 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. 
 

 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de la Generalitat de Catalunya i/o 
de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la documentació 
referida, a excepció de la garantia provisional i de la solvència financera i econòmica i 
professional o tècnica específica, si s’escau, 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. 
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8ª) CONDICIONS MÍNIMES I MEDIS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 
ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA  
 

La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els mitjans 
d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen: 

 En ser el pressupost inferior a 120.202,42 euros, IVA inclòs, la solvència serà: 
 

La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional de l’empresari 
s’hauran d’acreditar amb els mitjans següents:  
 
• Solvència econòmica i financera: 

 
Els mitjans d’acreditació dels mínims assenyalats seran qualsevol dels detallats a 
continuació: 

 Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

 Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial 
que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en 
Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres 
de comptabilitat degudament legalitzats. 

 Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de 
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com 
a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que se disposi de les 
referències de dit volum de negocis.  

 

Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient 
per l’òrgan de contractació. 

• Solvència professional o tècnica: 
 
Els mitjans d’acreditació dels mínims assenyalats seran: 

 Relació dels principals serveis, similars a l’objecte del contracte, realitzats en 
els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, 
d’aquests. Els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari. 

 

� Una declaració indicant l’equip tècnic i personal que disposi l’empresari per a la 
realització del contracte. S’indicarà la maquinària, material i equip tècnic del 
que es disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual 
s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent. 
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 Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de 
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes 
perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o 
normes. 

 
9ª)  CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN L’ADJUDICACIÓ .- 
 
Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina es la proposició 
econòmicament mes avantatjosa seran els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d'ells. La puntuació màxima de tots els 
criteris és de 50 punts.  
 
a) Criteris avaluables de forma automàtica: 
 
-Criteri econòmic, fins a un màxim de 30 punts. L'oferta econòmica més baixa, que 
no s’hagi declarat com desproporcionada o temerària, rebrà la puntuació màxima de 
25 punts, mentre que les restants obtindran la seva puntuació inversament 
proporcional, calculada de la següent manera: 
  
Punts criteri econòmic= (Oferta més baixa/Oferta valorada) x 25 
 
En cas d’existir decimals s’arrodonirà en número sencer, de manera que fins al 0,49 es 
considerarà 0 i del 0,5 a 0,99 es considerarà 1 punt.  
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació. 
 
Els 5 punts restants, fins arribar als 30 es calcularan en funció dels preus unitaris 
corresponents a hores extres i d’ampliació del servei, i s’aplicarà la mateixa fórmula 
descrita anteriorment. 
 
b) Criteris dependents d’un judici de valor: 
 
-Viabilitat tècnica, fins a un màxim de 10 punts. 

 
a)- Viabilitat tècnica, econòmica; Claredat, detall i control de la programació dels 
treballs proposats, per al compliment dels terminis parcials i finals propostes: es 
valorarà entre 0 i 10 punts. 
 
 
-Millores en el Plec, fins un màxim de 10 punts. 
 
Les empreses candidates podran oferir millores en les seves propostes tècniques 
sobre els requeriments especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques. Aquestes 
millores hauran de suposar un increment en la qualitat i/o quantitat de la prestació 
objecte del contracte, sense que les mateixes tinguin repercussió econòmica sobre el 
preu ofert. Aquestes propostes hauran d’estar valorades i quantificades, amb la finalitat 
de poder ser ponderades objectivament. 
 
a)- Millores en l’execució dels treballs, freqüències i serveis extraordinaris, que no 
estiguin contemplats de les bases tècniques i que suposin un increment de la prestació 
del servei o algun dels seus complements, sense que comportin un augment econòmic 
del preu de licitació ofertat, es valorarà entre 0 i 10 punts. 
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b) La valoració total obtinguda serà el resultat de la suma dels punts obtinguts en els 
tres criteris especificats.  
 
En cas d’empat entre propostes, la prelació serà d’aquella amb l’oferta econòmica més 
baixa. En tot cas, la Corporació es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris 
assenyalats, o a declarar-lo desert. 
 
10ª) EXAMEN DE LES PROPOSICIONS. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES. 
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA PEL  LICITADOR QUE HAGI PRESENTAT L’OFERTA 
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA. 
  
Examen de les proposicions. Classificació de les ofertes. 
 
a) La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article 146 
TRLCSP  s’efectuarà per la per la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament. En qualsevol 
altre cas serà l’òrgan de contractació, qui adoptarà les resolucions pertinents . 
 
b) Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, 
es comunicarà als interessats, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin 
públiques a través d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es concedirà un termini no 
superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin.  
 
c) Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si escau, els defectes o 
omissions de la documentació presentada, es declararan admesos a la licitació els 
licitadors que hagin acreditat el compliment dels requisits previs indicats en el present 
plec, i es farà declaració expressa dels rebutjats i de les causes del seu rebuig.  
 
d) Realitzades aquestes actuacions, s’iniciarà  la fase de negociació amb les empreses 
que  la realitzarà el Director de Serveis, comunicant a les empreses que hagin 
presentat proposta el nombre d’ofertes presentades i la valoració inicial efectuada 
de les mateixes, sense especificar a qui corresponen, per si, en el termini que 
s’indiqui a tal efecte, volen millorar l’oferta que havien presentat inicialment, quan 
aquesta fase conclogui, es procedirà a la determinació de l’oferta econòmica més 
avantatjosa valorant les ofertes resultants de la negociació.  La Valoració de les  
ofertes resultants de la negociació serà realitzada seguint les directrius dels articles 
150 i 151 de la TRLCSP i classificarà les ofertes per ordre decreixent elevant la 
valoració a l'òrgan de contractació indicant quina és l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. La valoració no crea cap dret en favor de l'empresari proposat mentre no 
existeixi acord de l’òrgan de contractació. 
 
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense 
obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient. Adjudicat 
el contracte i transcorregut el termini per a la interposició de recursos sense que 
s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a 
disposició dels interessats. Si els licitadors no exerceixen aquest dret, l'Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos quedarà autoritzat per procedir a la destrucció total de la 
documentació, transcorregut un any des de l'adjudicació. 
 
L’informe tècnic podrà sol·licitar declarar deserta la licitació; per no haver-se presentat 
cap empresa o perquè les ofertes presentades no es puguin adaptar al que es 
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demana, o d’acord amb el punt segon que aquestes no tinguin suficient solvència 
tècnica, financera o econòmica. 

 
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 TR 
LCSP. 
 
 
11ª) CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el següent: 
 

1.-  contractació amb empreses  que tinguin a la seva plantilla persones  amb 
discapacitat  en un número superior al 2%. 
2.- entitats sense ànim de lucre   
 

 
12ª) AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A L’ADJUDICACIÓ AMB MÉS D’UN CRITERI 
DE VALORACIÓ 
 
En tractar-se d’un procediment amb més d’un criteri de valoració, l’adjudicació es 
realitzarà dins el termini de 3 mesos a comptar des de la data d’obertura de les ofertes 
rebudes, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 

 
 
13ª) VARIANTS    
 
 Els licitadors podran presentar en les seves ofertes de manera clarament 

diferenciada les variants que puguin ser més convenients per a la realització de 
l’objecte del contracte, de conformitat amb les prescripcions següents: les que es 
detallen com a criteris d’adjudicació 

 
14ª) PROPOSICIONS ANORMALS O DESPROPORCIONADES   
 
 En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició 

no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es consideraran 
globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada. 

 
 
15ª) GARANTIA PROVISIONAL 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 TRLCSP. 
 
 
16ª) GARANTIA DEFINITIVA 
 
No s’estableix l’obligació de constituir garantia ja que l’objecte del contracte és la 
prestació d’un servei el lliurament i recepció del qual es produeix abans del pagament 
del seu preu. 
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17ª) DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
 

 Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de 
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació 
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents: 

 
• L’adjudicatari s’obliga a presentar mensualment en el Servei/Organisme 

promotor de la contractació la còpia dels TC-2 del personal que desenvolupa la 
prestació, o document equivalent. 

 
• Obligacions fiscals: Els contractistes han de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions tributàries imposades per les disposicions 
vigents. 

 
• Cas d’extinció del contracte, l’adjudicatari s’obliga a continuar la prestació del 

servei fins a la nova adjudicació.  
 
 
18ª) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Sens perjudici de les obligacions que legalment procedeixen, són obligacions 
específiques de l’adjudicatari:                 
 
- Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat establerta, sense altres 
interrupcions que les que l’Ajuntament autoritzi              . 
 
- Es disposarà d'un pla de "Pla de prevenció de riscos laborals". 
 
- L’empresa adjudicatària designarà una persona que serà l'interlocutora i responsable 
tècnic/a en primera instància en relació al servei prestat, davant de l'ajuntament. 
 
- Tot el personal que efectui el servei adjudicat haurà d'adoptar una vestimenta unitària 
que l’identifiqui corresponentment. En la vestimenta no hi figurarà cap motiu publicitari 
o d'esponsorització               . 
 
- Amb la periodicitat que l’Ajuntament estableixi discrecionalment, aquest realitzarà 
visites d’inspecció i control de les zones a mantenir, aixecant acta de les irregularitats 
detectades, si fos el cas.  
 
- El personal adscrit al servei tindrà la obligació de comunicar per escrit a l'Ajuntament, 
qualsevol incidència, deficiència o desperfecte que detectin en les zones a mantenir, 
especialment en el referent a mobiliari urbà i jocs infantils, encara que aquestes 
deficiències no afectin al normal desenvolupament de les seves tasques. 
 
 
19ª) RESPONSABILITAT PER DANYS  
 
L’adjudicatari serà el responsable de qualsevol indemnització civil per danys i 
perjudicis causats a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos o a tercers pels 
seus treballadors.  A tal efecte l’adjudicatari s’obliga a contractar una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 euros, 
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amb una companyia asseguradora de provada solvència, per cobrir els danys 
que es puguin ocasionar.  Per tant s’haurà de lliurar una còpia legitimada de 
l’esmentada pòlissa en el termini de quinze dies hàbils, comptats des del 
següent a l’adjudicació del contracte, i amb caràcter periòdic, les primes 
concertades a mesura del seu pagament. 
 
L’empresa adjudicatària serà responsable civilment i administrativament, davant 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per les faltes que cometin els seus 
treballadors, quedant obligat al rescabalament dels danys que causen a tercers amb 
motiu de la prestació defectuosa de l’assistència per dol o culpa, ja sigui en béns, 
persones o instal·lacions, particulars o municipals, sense perjudici de les sancions 
contractuals que es puguin imposar.  Així mateix l’adjudicatari serà responsable 
criminalment dels danys que es puguin causar a terceres persones per raó d’elements 
que obrin en el seu poder i per raó de l’activitat contractual. 
 
20ª) OBLIGACIONS LABORALS I D’ORDRE SOCIAL.- 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i 
el seu incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 
60 TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 1.24 del present Plec: 
 
- Es disposarà d'un pla de "Pla de prevenció de riscos laborals". 
 
- Obligacions Laborals: l’adjudicatari ha d’assegurar tot el personal que tingui contractat 
per a prestar el servei encomanat, d’acord amb la legislació vigent. 
 
- Tot el personal adscrit a les instal·lacions (amb el detall de les seves tasques i 
funcions) haurà d’ésser relacionat a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per 
la seva aprovació inicial. 
 
21ª) TREBALLS  EXTRAORDINARIS.- 
 
- L'empresa adjudicatària té l'obligació de realitzar els treballs extraordinaris que se li 
encarreguin. El cost d'aquests serveis li seran abonats d'acord amb els preus hora 
ofertats. En el supòsit d'inconcreció, es pactaran preus contradictoris. 

- En cas de vaga o tancament patronal, l'empresa adjudicatària està obligada a posar 
a disposició de l’Ajuntament, tots els vehicles, materials, eines i elements adscrits al 
servei, essent les despeses originades pels fets anteriors, a càrrec de l'empresa 
adjudicatària. En el supòsit de vaga del personal adscrit al servei, es respectaran els 
serveis mínims fixats per l'autoritat competent, així com la legislació laboral aplicable a 
l'efecte. 

- De produir-se algun esdeveniment extraordinari per causa de força major, o 
qualsevol situació d'emergència pública, l'empresa adjudicatària estarà obligada a 
acceptar la direcció de l’Ajuntament, per a la realització dels serveis contractats i altres 
treballs en els que el personal o el material siguin necessaris per restablir la normalitat 
mentre duri l'estat d'emergència, força major o calamitat pública. 

 
22ª) ADEQUACIÓ DEL SERVEI  
 
L’ajuntament es reserva el dret de modificar el servei contractat en cas de variació de 
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les necessitats motivades per un augment o reducció de les activitats. En aquest cas 
ho comunicarà a l’adjudicatari amb un mes d’antelació, indicant l’abast de la reducció o 
ampliació del servei, moment en el qual es determinarà la variació que sobre l’import 
del contracte.  
 
El/la contractista haurà d'adaptar la prestació dels serveis als horaris que es concretin 
des de l’Ajuntament i a les possibles modificacions d'aquests que per variacions de la 
demanda o de les activitats programades sigui necessari realitzar.  
 
23ª) CONTROL DE PRESÈNCIA I MOBILITAT DEL PERSONAL  
 
Per tal de garantir les condicions de seguretat del personal adscrit al servei, 
l’adjudicatari ha de disposar dels mitjans tècnics i d’organització necessaris per establir 
un control de presència del personal adscrit al servei. Serà responsabilitat de 
l’empresa el control de presència de cadascun dels treballadors, tant pel que fa a 
l’horari d’entrada com de sortida del recinte així com a l’entorn en el que el treballador 
es pot moure.  
 
Durant l’horari de prestació del servei, el personal del servei adscrit a un determinat 
edifici no podrà sortir fora del seu perímetre sense la prèvia autorització del 
responsable del servei.  
 
Únicament s’autoritzarà al desplaçament del personal si les necessitats del servei així 
ho aconsellen.  
 
24ª) INCIDÈNCIES DEL SERVEI  
 
Per altra banda, si durant la prestació del servei, es detecten incidències relacionades 
amb instal·lacions i/o equipaments propietat de l’ajuntament, i/o amb la prevenció de 
riscos laborals, l’encarregat del servei informarà al responsable de l’ajuntament 
mitjançant els protocols de comunicació establerts a tal efecte. 
 
 
25ª) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
En general, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions al contracte 
quan així s’hagi previst en aquests Plecs o a l’anunci de licitació detallant-ne de forma 
clara, precisa i inequívoca les condicions, i en cas que no s’hagin previst, només es 
podran introduir modificacions en els següents casos: 
 
- Inadequació de la prestació contractada per a satisfer les necessitats que pretenen 
cobrir-se degut a errors o omissions en la redacció del projecte o de les 
especificacions tècniques. 
- Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 
objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat (circumstàncies de tipus ecològic, 
hídric, arqueològic, medioambiental o altres) posades de manifest amb posterioritata 
l’adjudicació del contracte i no previsibles amb anterioritat. 
- Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els 
termes inicialment definits. 
- Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin. 
- Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, medioambientals, 
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte. 
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La modificació que s’acordi no podrà, mai, alterar les condicions essencials de la 
licitació i l’adjudicació i es limitarà a introduir les variacions estrictament indispensables 
per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 
 
 
26ª) RÈGIM DE PAGAMENT   
 
El Contractista té dret a cobrar mensualment la 1/48 part del preu total del contracte. 
 
A tal fi, l’adjudicatari haurà de presentar a l’inici de cada mes  la corresponent factura, 
que una vegada conformada pel cap de la policia local i el regidor corresponent, es 
lliurarà a Intervenció per al seu pagament en els terminis legals establerts. 
 
27ª) REVISIÓ DE PREUS 
 
No existirà revisió de preus atesa la naturalesa del contracte. 
 
28ª) CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 299 de 
la TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament 
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa 
la clàusula següent referida a les penalitzacions. 

 
- La pèrdua total del vehicle. En el cas de la pèrdua total del vehicle per sinistre o 

qualsevol altre motiu aquests no es substituirà. Davant d’aquest cas, l’Ajuntament 
deixarà de pagar la quota mensual que corresponia al vehicle sinistrat i es farà la 
liquidació del kilometrage. 
 

29ª) PENALITZACIONS  
 
L’incompliment o compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició 
de sancions. 
 
 
Tipus de faltes 
 
Són faltes molt greus: 
 
- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que produeixi un perjudici molt greu. 
- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista. 
- La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntamnet, o la seva inobservança, 
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
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Cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista 
les penalitzacions següents: 
 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori. 
- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i 
de cessió contractual. 
- La reincidència en la comissió de faltes greus. 
- L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims 
aplicables d’aquest concurs. 
Són faltes greus: 
- La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva inobservança. 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixin falta molt greu. 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si 
escau. 
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 
- La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
Són faltes lleus: 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta greu. 
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta 
greu. 
 
 
Sancions 
 
Independentment del rescabalament per d’anys i perjudicis, en cas d’incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Faltes molt greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 50 per 100 de 
l’import d’adjudicació. 
 
b) Faltes greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 20 per 100 de 
l’import d’adjudicació. 
 
c) Faltes lleus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 10 per 100 de l’import 
d’adjudicació. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 
 
Reintegrament de les penalitzacions per demora i per sancions 
 
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu   
mitjançant la seva deducció en les factures que s’han d’abonar al contractista. 
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30ª) TERMINI DE RECEPCIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi realitzat, d’acord amb els 
seus  termes i a satisfacció de l’Administració. 
 
31ª) TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les 
característiques i la naturalesa de la present contractació.  
 
32ª) CESSIÓ 
 
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 
 
 
33ª) SUBCONTRACTACIÓ 
 
En matèria de subcontractació, és d’aplicació el disposat en l’article 227 del TRLCSP. 
 
 
34ª) CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
D’acord amb l’art 140.2 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’art. 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. 
 
 
35ª) DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de 
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal 
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present 
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent. 
 
 
 
36ª) PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA PER L’ADJUDICATARI PROVISIONAL  
 
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 
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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 l’endemà de la recepció 
del dit requeriment, llevat que els esmentats 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 Sta. Margarida i els Monjos per 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 de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat- sigui validada per la 
Secretària de l’Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos. 
 
37ª) FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del 
TRLCSP. 
 
 En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, 

l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació 
de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
 
38ª) SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE 
 
El preu del contracte s’ha determinat en base a :  
 

 Un tant alçat en no haver estat possible o convenient la seva 
descomposició 

 
39ª) COMPROVACIONS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ DE LA QUALITAT DE 
L'OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte 
del contracte, a la seva recepció. 
 
 
40ª) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 
 
En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa 
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adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter 
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les 
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de 
l'activitat o servei prestat. 
 
 
Santa Margarida i els Monjos, 22 de gener de 2016. 
 
 
L’ALCALDESSA, 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
PROCEDIMENT NEGOCIAT D'ADJUDICACIO, AMB PUBLICITAT, PER A   LA 
CONTRACTACIO DEL SERVEI DE GESTIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS, (PUNT D’INFORMACIÓ, CIARGA I CASTELL DE 
PENYAFORT).- 
 
 
"En/Na ...................... amb DNI núm. .................., expedit a ................. amb data ...... 
de ............. de ...., major d'edat, de professió ................., veí de .................. amb 
domicili al carrer ................. núm. ....... pis ....... amb capacitat jurídica i d'obrar per 
aquest atorgament, actua en nom propi (o en representació de....................),  i  
concorre  al  procediment  negociat  per  a  la  contractació DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE PRODUCTES TURÍSTICS DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, (PUNT 
D’INFORMACIÓ, CIARGA I CASTELL DE PENYAFORT), convocat per l'Ajuntament de 
Santa Margarida i Els Monjos,  acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de 
clàusules administratives (General i Particular) i el de Prescripcions Tècniques, que 
regulen el contracte de forma que accepta l'adjudicació del contracte i es compromet a 
executar totalment la gestió en qüestió en el cas de ser seleccionada aquesta 
proposició. 
 
Que en concordància a la Disposició Addicional 15ª del Text Refós de la Llei de 
Contractes el Sector Públic, i el plec de clàusules administratives particulars, les 
comunicacions i intercanvi d’informació, necessaris per a la resolució  del procediment 
obert de contractació, inclòs els actes d’adjudicació, es pot realitzar a l’adreça 
electrònica ........................ 
 
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació que ostenta 
són suficients i vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de 
les condicions de capacitat i solvència  exigides per la normativa vigent per contractar i 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 
articles 54 a 84 TRLCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos,  i socials amb de la Seguretat Social, i no s’ha donat de baixa 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques/està exempt de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques.  i que reuneix les condicions de solvència econòmica i financera i 
tècnica a què es refereix la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
No Acompanya la documentació exigida al Plec de clàusules Administratives 
Particulars, que està referida a la personalitat i requisits de solvència exigits per la 
present contractació sinó  que la presentarà en qualsevol moment en que sigui requerit  
per la mesa o  l’òrgan de contractació, i en tot cas quan sigui requerit com a oferta més 
avantatjosa. 
 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 
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PROPOSICIÓ ECONÒMICA  
 
 
 
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, PER A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS, (PUNT D’INFORMACIÓ, CIARGA I CASTELL 
DE PENYAFORT).- 
 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides 
per optar a la  contractació relativa al DE GESTIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS DE 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, (PUNT D’INFORMACIÓ, CIARGA I CASTELL 
DE PENYAFORT), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Projecte i 
al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà 
d'expressar-se en lletres i xifres). 
 
 
- Preu unitari per hora extra o ampliació del Servei................  euros + iva 
 
 
 (Data, signatura i segell de l'empresa) 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
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PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ–MITJANS A ADSCRIURE EN LA EXECUCIÓ 

 
PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ AL PROCEDIMENT NEGOCIAT D'ADJUDICACIO, 
SENSE PUBLICITAT, PER A LA CONTRACTACIO DEL  SERVEI DE GESTIÓ DE 
PRODUCTES TURÍSTICS DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, (PUNT 
D’INFORMACIÓ, CIARGA I CASTELL DE PENYAFORT).- 
 
 
 
 
 

MITJANS A ADSCRIURE EN LA EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

 
 
 
En/Na    ..............,    amb    DNI.    núm.    .....    en    nom    propi/en    
representació     de    la 
Societat.............................................,  amb CIF núm. .......... domiciliada a 
................................ 

 
Declaro que l’empresa licitadora a la qual representa, i d’acord amb allò establert al 
plec de clàusules administratives particulars, es compromet a adscriure els mitjans 
que es determinen a continuació: 

 
a)  Mitjans propis integrats en la estructura de l’empresa: (cal assenyalar de 

forma indicativa els mitjans a aportar) 
b)  Mitjans a adscriure no integrats en la estructura de l’empresa: : (cal 

assenyalar de forma indicativa els mitjans a aportar) 
 
Faig constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest compromís, i per 
tant, el seu incompliment és causa de resolució del contracte. 

 
 
-.............. 
(Data, signatura i segell de l'empresa) 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
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PROPOSICIÓ  DE  LICITACIÓ-PART   DEL  CONTRACTE  A 
SUBCONTRACTAR-. 

 
PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ AL PROCEDIMENT NEGOCIAT D'ADJUDICACIO, 
SENSE PUBLICITAT, PER A LA CONTRACTACIO DEL SERVEI DE GESTIÓ DE 
PRODUCTES TURÍSTICS DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, (PUNT 
D’INFORMACIÓ, CIARGA I CASTELL DE PENYAFORT).- 
 
. 
. 
 

DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR 
 
En/Na    ..............,    amb    DNI.    núm.    .....    en    nom    propi/en    representació     
de    la 
Societat.............................................,  amb CIF núm. .......... domiciliada a 
................................ 

 
Declaro que l’empresa licitadora a la qual representa, ha previst en la seva oferta 
procedirà a subcontractar  parcialment  l’objecte del contracte.  Al respecte, i als 
efectes previstos a la Llei 
30/2007, de contractes del 
sector públic: 

 
Que l’empresa comunicarà, de forma anticipada, a l’Ajuntament de Santa Margarida i 
Els Monjos, els subcontractes a realitzar, identificant al subcontractista i justificant 
adequadament la seva aptitud per executar les prestacions. 

 
Als efectes  previstos  al plec de clàusules  administratives  particulars  i l’article  210 
de la Llei 30/2007,  de contractes  del  sector  públic,  declaro  el nom  (o perfil  
empresarial)dels subcontractistes i l’import estimatiu de la mateixa: 

 
Nom o perfil empresarial  Import sense IVA  IVA 

 
La suma total del valor estimat (2ª columna) de la part subcontractada és de 
........................, el que representa un % del total del  valor del contracte. 

 
 
 
 

(Data i signatura) 
(segell de l’empresa licitadora) 

 
ALCALDESSA-PRESIDENTA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
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MODEL TIPUS NORMALITZAT DE LA DECLARACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT 
DE LES NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
 
En/Na    ..............,    amb    DNI.    núm.    .....    en    nom    propi/en    representació     
de    la 
Societat.............................................,  amb CIF núm. .......... domiciliada a 
................................ 

 
Declaro que l’empresa licitadora a la qual representa, en relació als seus treballadors, 
compleix estrictament amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut 

 
Es compromet  a aportar la documentació  necessària  i suficient que ho justifiqui 
abans de la signatura del contracte. 

 
Faig constar que coneix i accepta que l’adjudicació quedarà sense efectes sinó s’aporta 
aquesta documentació o malgrat fer-ho no es compleix íntegrament amb l’esmentada 
normativa. 
 
 
(Data i signatura) 
(segell de l’empresa licitadora) 

 
 
 
(Data, signatura i segell de l'empresa) 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
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DECLARACIÓ EXPRESA DE CONSENTIMENT A L’AJUNTAMENT DE 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  PER DEMANAR INFORMACIÓ 
A L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. 

 
 
 
 
 
 
En .....................................................,  amb DNI .............................., en representació de 
l’entitat 
........................................., amb CIF núm. ........................ i domicili social a 
.......................................................... 

 
 
Declara el seu consentiment i autorització a l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos perquè demani per mitjà telemàtic a l’Administració de l’Estat la informació 
relativa al compliment de les obligacions exigides amb l’Agencia Tributaria1 i la 
Seguretat Social 

 
 
 
 
Santa Margarida i Els Monjos , .............. de......... de 2014 

 
 
 
 
 
(signatura) 

 
 
Nom i cognom de la persona que signa 
Càrrec 

 
 
 
 
(Data, signatura i segell de l'empresa) 
 
 
 
 
 
SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 

 
 
1) Cal adjuntar document imprès de l’autorització tramitat via web Agència Tributària 
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MODEL D'AVAL 

 
Anagrama i adreça de l'Entitat avalista 

 
 
L'entitat .... (raó social de l'entitat de crèdit)...., NIF ..... amb domicili (a efectes de 
notificació i requeriment) en ........... carrer/plaça/avinguda ................. CP ............ i en el 
seu nom .................... (nom i cognoms dels apoderats)  .......... amb poders suficients 
per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la validació efectuada en la part inferior 
d'aquest document. 

 
A V A L A 
 
a .............. (nom de la persona o entitat jurídica avalada) .............. amb NIF ............. en 
virtut del que  disposen  els  Plecs  de  clàusules  administratives  particulars  reguladors  
del  contracte  de 
...................... (designació de l'objecte del contracte i data de l'acord municipal d'inici de la 
licitació/d'adjudicació), en concepte de ......... (fiança, fiança provisional, fiança definitiva, 
fiança complementària o garantia especial) ... i per respondre de les obligacions derivades 
(de la licitació/del  compliment)  de  l'esmentada  contractació,  davant  l'Ajuntament,  per  
la  quantia  de 
.......... (en lletra) euros (en xifra). 
 
Aquest aval tindrà validesa mentre l'Ajuntament no autoritzi la devolució de la garantia. 
 
Aquest  aval  s'atorga  solidàriament  respecte  a  l'obligat  principal,  amb  renúncia  
expressa  al benefici d'exclusió a que es refereix l'article 1.830 del Codi Civil i amb el 
compromís de pagar al primer requeriment per fer-ho, amb subjecció als termes i 
condicions generals que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i l'article 56 del 
Reglament General de La Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001, d'12 d’octubre. 
 
(lloc i data d'expedició) (raó social de l'entitat) 
(signatures dels apoderats, degudament legitimades per fedatari públic) 
 
 
 
 

VERIFICACIÓ DE LA PRESENTACIÓ 
 
 
 
 
Província:                               Data:                                      
Núm. o Codi: 

 


	- La pèrdua total del vehicle. En el cas de la pèrdua total del vehicle per sinistre o qualsevol altre motiu aquests no es substituirà. Davant d’aquest cas, l’Ajuntament deixarà de pagar la quota mensual que corresponia al vehicle sinistrat i es farà la li�
	37ª) FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

