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Plec de clàusules administratives particulars que h an de regir el procediment licitatori per a 
l'adjudicació del contracte de serveis de mantenime nt dels sistemes d'alarmes d'intrusió i 
contra incendis  dels equipaments municipals de l'A juntament de Montmeló  

 

Clàusula 1.- Objecte del contracte  

L'objecte del present contracte és la prestació al terme municipal de Montmeló de la gestió del servei 
de manteniment dels sistemes d'alarmes d'intrusió i contra incendis instal·lats als edificis i 
dependències municipals, tot de conformitat amb els presents plecs de clàusules i els plecs de 
prescripcions tècniques. 

El servei s'haurà de prestar durant les 24 hores de tots els dies de l'any. 

Clàusula 2.- Necessitats administratives a satisfer   

L’Ajuntament de Montmeló necessita cobrir el servei de manteniment dels sistemes d'alarmes d'intrusió 
i contra incendis instal·lats als edificis i dependències municipals. Les necessitats que cal satisfer 
mitjançant el contracte són les que consten en el plec de prescripcions tècniques.  

Clàusula 3.- Naturalesa jurídica del contracte i rè gim jurídic  

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 i es 
qualifica de contracte de serveis en base al que estableix l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, comprès 
a la categoria 1 de l'Annex II del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP, en endavant).  

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:  
a) Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.  
b) 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).  
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues 
disposicions esmentades anteriorment.  
d) Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (d’ara endavant, 
Llei 11/2007), i la seva normativa de desplegament; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (d’ara endavant, Llei 
25/2013); Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la 
seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; 
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels 
mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.  
e) Supletòriament s’apliquen les restants 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 a l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.  
 
Clàusula 4.- Òrgan de contractació  

L’òrgan de contractació competent és l'alcalde de l’Ajuntament de Montmeló, de conformitat amb la 
Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. No obstant, 
aquest òrgan delega l’adjudicació del contracte en la Junta de Govern Local, mitjançant l’acord 
mitjançant Decret d'alcaldia núm. 383, de data 23 de juny de 2015 (BOPB de data 6 de juliol de 2015). 

De conformitat amb el que estableix l’article 52 del TRLCSP l’Ajuntament designa com a responsable 
del contracte als efectes de supervisar la seva execució i dictar les instruccions oportunes per al seu 
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compliment, a l'enginyer municipal, el Sr. Joaquim Massagú Manlleu.  

Li correspon a aquesta persona juntament amb la persona responsable del servei de la brigada 
municipal, efectuar la vigilància de la correcta realització dels serveis contractats i exercir les potestats 
de direcció i inspecció.  

El contractista haurà de posar a disposició del responsable del contracte tots els elements necessaris 
per tal que aquest pugui acomplir les funcions esmentades. Així mateix haurà de complir les ordres 
complementaries oportunes donades pel responsable del contracte, d’acord amb les prescripcions del 
plec de prescripcions tècniques.  

Clàusula 5.- Perfil del contractant  

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat 
contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta 
amb el Perfil del Contractant al qual es podrà accedir a través de la pàgina web. 
http://www.montmeló.cat  

Clàusula 6.- Pressupost de licitació  

El pressupost de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 15.000 euros (quinze mil €), IVA 
exclòs. 

El Pressupost de licitació inclou la durada prevista del contracte, sense pròrrogues, amb el desglossat 
següent:  

Any 2016: 1.250 euros. 

Any 2017: 7.500 euros. 

Any 2018: 6.250 euros. 

El pressupost de licitació constitueix la xifra màxima que podran oferir els licitadors, per sobre de la 
qual les ofertes quedaran desestimades. Els licitadors, en les seves ofertes, inclouran l'IVA.  

Clàusula 7.- Valor estimat del contracte  

El valor estimat del present contracte és de  30.151 euros (trenta mil cent cinquanta-un €), IVA exclòs, 
desglossat en: 

Període contractual (2 anys): 15.000 euros. 

Pròrrogues previstes (2 anys): 15.151 euros. 

Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents s’entendran 
referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 

Clàusula 8.- Existència de crèdit  

La prestació objecte d’aquest contracte es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostaria següent 
del pressupost municipal vigent: 9200.227990. 

Existeix crèdit suficient fins l’import del pressupost aprovat per l’Ajuntament de Montmeló. 

La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les 
aplicacions del pressupost dels exercicis corresponents, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.  

Clàusula 9.- Durada del contracte i possibles pròrr ogues  

D’acord amb allò que disposa l’article 303 del TRLCSP, el termini d’execució serà de dos (2) anys a 
comptar des de la data de formalització del contracte, prorrogable per períodes d’un any, sense que la 
seva durada pugui superar els quatre (4) anys.  

Podran existir fins dues pròrrogues sempre que les característiques del contracte romanguin 
inalterables durant el període de duració d’aquestes i que la concurrència per a la seva adjudicació 
hagi estat realitzada tenint en compte la duració màxima del contracte, inclosos els períodes de 
pròrroga.  
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La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari. 

Clàusula 10.- Tramitació i procediment d’adjudicaci ó  

La contractació que es tramitarà de forma ordinària i que no està subjecte a regulació harmonitzada, es 
durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que estableixen l'article 138.2 del TRLCSP i 
article 7 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

Clàusula 11.- Capacitat per contractar  

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena 
capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les 
prohibicions de contractar recollides en l’article 60 del TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per 
qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 del TRLCSP; que acreditin la solvència que es 
requereixi en els termes establerts en la clàusula dotzena d’aquest plec; i que gaudeixin de l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte.  

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’actuació de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves 
regles fundacionals, i s’acrediti degudament.  

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 comercials adients o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions 
que s’indiquen en l’apartat 1 de l’annex I RGLCAP.  

L’Ajuntament podrà contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest 
efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Ajuntament i 
hauran 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.  

Clàusula 12.- Solvència de les empreses licitadores  

Malgrat que al tractar-se d'un contracte el valor estimat del qual és inferior a 35.000 euros, d’acord amb 
la modificació introduïda pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost de 2015, els licitadors o candidats 
estan exempts dels requisits d'acreditació de la solvència  econòmica i financera i acreditació de la 
solvència tècnica i professional, caldrà acreditar els requisits de solvència econòmica i financera i 
tècnica i professional acreditant tenir vigent la classificació següent:  

Grup  Subgrup  Categoria  

P 5 1 

 

Clàusula 13.- Import màxim de les despeses de publi citat  

No és procedent. 

Clàusula 14.- Presentació de documentació, i de pro posicions  
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La documentació per prendre part en el procediment obert es presentarà en el Registre d’entrada 
de l’Ajuntament de Montmeló (Pça. de la Vila, 1 – CP 08160, núm. Tel 93 572 00 00 i adreça 
electrònica: montmelo@montmelo.cat, de dilluns a divendres laborables, de 9 hores a 14 hores, 
podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans 
de 13 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, 
havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit Servei el mateix dia 
de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la 
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-
se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
Aquesta licitació s’anunciarà, així mateix, en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació, 
l’accés del qual podrà realitzar-se en la pàgina web: http://www.montmelo.cat  
 
La presentació de les proposicions suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresa licitadora 
del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme 
reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.  

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta 
en unió temporal 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 inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.  

La referida 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 tres sobres, dins del qual s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells 
inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació: 

- SOBRE NÚM. 1: Portarà, en el seu anvers, la següent menció: “Documentació administrativa ” i 
haurà de contenir la documentació següent: 

Les empreses licitadores han d’aportar una declaració responsable en la qual indiquin que compleixen 
els requisits de capacitat de conformitat amb les previsions de la clàusula onzena d’aquest plec, que no 
es troben en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar previstes en l’article 60 del TRLCSP 
i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el model següent: 

“El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en 
nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic, solidari o 
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari 
de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a 
empresa licitadora del contracte .................................,  

a) Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar requerida i no 
es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 60 
del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. En aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment 
d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.  

b) Que 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 disposa de l'habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 
financera i tècnica i professional exigides en els termes de la clàusula dotzena d'aquest plec. 

d) Que no realitza operacions financeres en aquells paradisos fiscals que tenen aquesta naturalesa 
segons la llista elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes, que hagin estat 
declarades delictives en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau 
fiscal o contra la Hisenda Pública. 

e) Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en 
l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.  
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f) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva 
obertura, instal·lació i funcionament legal.  

g) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.  

h) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents 
les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que 
es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.  

i) Que l’adreça de correu electrònic 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 (...)  

j) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual 
actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, 
inclosa l’oferta econòmica.  

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  

(lloc i data )  

 

Signatura”  

 

A més, en el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de presentar, 
juntament amb la declaració responsable, el document on indiquin el nom de les empreses que la 
constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  

D’acord amb el que estableix la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec, l'acreditació de la possessió de la 
documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a què es refereix la declaració 
responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver 
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores, per tal de garantir la 
correcta finalització del procediment i en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta 
d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa de les condicions establertes per ser 
adjudicatari del contracte.  

 

- SOBRE NÚM. 2: Portarà, en el seu anvers, la següent menció: “Documentació acreditativa dels 
criteris avaluables amb un judici de valor ” i haurà de contenir la documentació següent: 

 

Inclourà aquells documents precisos per a la valoració dels criteris que depenguin d'un judici de valor, 
de conformitat amb la clàusula setzena del present plec.  

 

- SOBRE NÚM. 3: Portarà, en el seu anvers, la següent menció: “Documentació acreditativa dels 
criteris avaluables de forma automàtica ” i haurà de contenir la documentació següent: 

2.- Proposició econòmica 

Proposició econòmica que haurà d’ajustar-se al model següent: 

“El/la Sr./Sra................................................................................................. amb residència a 
......................................., al carrer....................................... número............, i amb NIF.................., 
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa 
adjudicatària del contracte ................., amb expedient número ............................ , es compromet (en 
nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en números), de les 
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quals...........................................€, es corresponen al preu del contracte i .........................€ es 
corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.  

(lloc i data )  

 

Signatura” 

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions, 
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-
la.  

Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades pels 
representants de totes les empreses que la composen.  

En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà 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. 

En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una declaració 
sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que la composen. 

En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració de què es troba 
exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció. 

En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes de la clàusula divuitena del 
present Plec, el licitador haurà de presentar declaració consignant-los. 

En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar declaració de 
sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. 

També s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses licitadores especifiquin quins documents 
i/o dades tècniques són, al seu parer, confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial els 
documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic, ni tampoc l’oferta econòmica de 
l’empresa, que és objecte de lectura en acte públic.  

Clàusula 15.- Mesa de contractació  

La Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert en l’article 320 del TRLCSP, en relació amb l’article 
21.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, estarà 
integrada pels següents membres:  

President/a: El Sr. Alcalde-President o regidor/a en qui delegui.  

Secretari: Actuarà com a secretari de la Mesa el responsable de compres, que en donarà fe.  

Vocals:  

- El Secretari de la corporació o persona en qui delegui.  

- El/la Regidor/a de Serveis Municipals o regidor/a en qui delegui.  

- El Gerent.  

- L'enginyer municipal. 

Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el Secretari de la mesa  

En tot cas, per a la vàlida constitució de la mesa, hauran d’estar presents la majoria absoluta dels seus 
membres, i en tot cas, el President/a, el Secretari de la mesa i el Secretari de la corporació o persones 
en quin deleguin.  

Clàusula 16.- Criteris de valoració  

Per la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa es 
tindran en compte els següents criteris d’adjudicació que es puntuaran per ordre decreixen i d’acord 
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amb la ponderació següent, amb un màxim de 100 punts:  

 
1.- Millora del preu de licitació, fins a 55 punts. 
 
El càlcul es farà en atenció a la següent fórmula:  

P= PM x Mín. /Of.  

P = Puntuació  

PM = Puntuació màxima del criteri (55) 

Mín. = Oferta econòmica mes baixa  

Of. = Oferta que es valora.  

 
2.- Organització del servei, fins a 45 punts. 

• Preus unitaris de ma d’obra a facturar en treballs extraordinaris, fins a 10 punts 
• Línia de descompte sobre els preus de tarifa dels materials, fins a 10 punts 
• Organigrama de funcionament i mitjans generals del contractista, fins a 5 punts 
• Organització de les actuacions preventives (es valorarà el contingut del programa de 
• manteniment preventiu aportat pel licitador i l’organització dels mitjans de l’empresa per dur-lo 
• a terme), fins a 10 punts 
• Mitjans disponibles per al manteniment correctiu i l’adequació d’instal·lacions (es valorarà el 

personal i els mitjans que el licitador assigna al servei), fins a 10 punts 
 
S’hauran de negociar les condicions d’execució i els termes de les ofertes respecte dels aspectes de 
negociació indicats. En el decurs de la negociació s’haurà de garantir, en particular, el compliment dels 
principis de no discriminació i d’igualtat de tracte de tots els licitadors. 

Clàusula 17.-  Determinació de l'oferta més avantatjosa  

• Obertura no pública del sobre núm. 1   
 
1. Finalitzat el termini de recepció de les proposicions, s’expedirà certificat relacionat de les 
pliques presentades i remetrà les mateixes, al costat d’aquest certificat, al secretari de la mesa de 
contractació.  
 
2. La Mesa de contractació es reunirà a les 11 hores del tercer dia hàbil desprès de la finalització 
del termini de presentació de proposicions, a l’efecte de qualificació de la documentació 
presentada, prèvia la constitució de la mesa de contractació en acte no públic, el president 
ordenarà l’obertura del sobre número 1 i el secretari certificarà la relació de documents que figuren 
en cadascuna de les pliques. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la 
documentació presentada, ho comunicarà per correu electrònic a l’adreça designada pel licitador a 
la seva proposta, sense perjudici de fer públiques aquestes circumstàncies per mitjà del tauler 
d’anuncis, concedint un termini no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o 
solucionin davant la mateixa mesa, sense perjudici del que estableix l’article 22 del RGLCAP.  
 
Així mateix, a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions per contractar, l’òrgan 
competent i la mesa de contractació podran requerir a l’empresari la presentació de certificats i 
documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests, que haurà de 
complimentar en el termini màxim de cinc dies.  
 
3. Seran rebutjades les proposicions quan no s’acrediti fefaentment la possessió dels requisits per 
a contractar amb les administracions públiques, falti algun dels documents requerits en aquest 
plec pel que fa al sobre número 1 o s’observessin en aquests documents defectes substancials o 
deficiències materials no esmenables.  
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4. La mesa, una vegada qualificada la documentació a què es refereix l’apartat anterior i resoltes, 
si escau, les deficiències o omissions de la documentació presentada, procedirà a determinar les 
empreses que s’ajustin als criteris de selecció, amb pronunciament sobre les admeses a la licitació 
i les rebutjades, en aquest cas amb les causes del seu rebuig.  
 
5. De les actuacions es deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà d’estendre.  
 
6. El president posarà de manifest el resultat de la qualificació dels documents presentats, amb 
expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i, en aquest cas, la causa o les causes 
d'inadmissió. L’Ajuntament notificarà als postors la plica dels quals hagi estat rebutjada el resultat 
de la qualificació en els termes contemplats en l’apartat anterior.  
 
7. Les ofertes que corresponguin a proposicions rebutjades quedaran excloses del procediment 
d’adjudicació de la concessió i els sobres que les continguin no seran oberts.  
 
• Obertura pública del sobre número 2  
 
1. L’acte públic d’obertura de les proposicions admeses (sobre 2) es realitzarà a les 12 hores a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament el mateix dia que l’i ndicat per a l’obertura del sobre número 
1. S’iniciarà donant lectura a l’acta de la sessió de la mesa a què es refereix la clàusula anterior, 
en la que es declarin les propostes admeses perquè reuneixen les condicions exigides pel present 
plec, donant ocasió als interessats perquè puguin comprovar que els sobres que contenen les 
ofertes es troben en la mesa i en idèntiques condicions que quan van ser lliurats.  
 
2. Finalitzades les operacions anteriors, la mesa procedirà a l’obertura del sobre número 2 de les 
proposicions i, després de comprovar preliminarment la constància de la documentació exigida i 
d’informar als assistents sobre el contingut del sobre, es donarà per tancat l’acte d’obertura de 
pliques. Si alguna plica no guardés concordança amb la documentació requerida, s’apartés 
substancialment del model establert o comportés errors manifests o ratlles que impedissin 
conèixer el contingut essencial de l’oferta, serà rebutjada per la mesa en resolució motivada. 
Contràriament, el canvi o omissió d’algunes paraules del model, sempre que no s’alteri el seu 
sentit, no serà causa suficient per al rebuig de la proposició. Aquesta resolució de rebuig de 
proposicions podrà dictar-se per la mesa en qualsevol moment abans de l’adjudicació de la 
concessió.  
 
3. Un cop obert el sobre número 2, la Mesa de contractació podrà sol·licitar tots els aclariments i 
documentació que consideri oportuns sobre les ofertes que s’hagin presentat, per tal de poder 
valorar-les.  
 
4. La Mesa podrà incorporar a les seves reunions assessors especials amb veu però sense vot.  
 
5. S’elaborarà informe que contingui el resultat de la ponderació i valoració dels criteris 
d’adjudicació, que haurà de ser assumit per part de la Mesa de Contractació i que inclourà la 
documentació en què s’hagin pogut fonamentar les seves apreciacions. 
 
• Obertura pública del sobre número 3  
 
1. Un cop emès l’informe previst en la clàusula anterior, el president convocarà la sessió 
d’obertura pública del sobre número 3. La convocatòria es comunicarà als licitadors a la direcció 
de correu electrònic que figuri en la seva proposició, i es publicarà en el perfil del contractant amb 
una antelació mínima de 3 dies.  
 
2. La sessió pública s’iniciarà amb la lectura de la valoració de la mesa. La ponderació assignada 
als criteris que depenen de judici de valor es donarà a conèixer en aquest moment.  
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Un cop valorades les ofertes, la Mesa de Contractació remetrà a l’òrgan de contractació, 
juntament amb l’acta, la corresponent proposta d’adjudicació en què figuraran ordenades les 
ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels 
criteris indicats a la clàusula 16 i identificant l’econòmicament més avantatjosa.  
 
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant l’Administració. No 
obstant això, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta 
formulada ha de motivar la seva decisió.  
 
Segons disposa l’article 161.2 del TRLCSP, l’adjudicació del contracte haurà d’efectuar-se en el 
termini màxim de dos mesos des de l’obertura de les proposicions; s’haurà de notificar als 
licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.  
 
Clàusula 18.- L'ordre de prelació en cas d'igualaci ó 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: 

• A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb 
discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge. 

• 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 a la 
normativa general de contractació. 

• A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d’acord amb els 
criteris i requisits establerts a la normativa general de contractació. 

• 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 a la igualtat efectiva de dones i homes. 

• A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la 
seva solvència tècnica o professional, compleixin els requisits que es determinin a la Llei 
10/2010, de 7 de maig, d’acollida de persones immigrades. 

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

Clàusula 19.- Ofertes amb valors anormals o desprop orcionats  

Es considerarà que la proposició presentada pel licitador és anormal o desproporcionada quan la 
rebaixa del preu ofert sigui igual o superior al 20% sobre el preu de licitació.  

D’acord amb el que es disposa al l’article 152 del TRLCSP, quan s’identifiqui una proposició que pugui 
ser considerada desproporcionada o anormal, caldrà donar audiència al licitador que l’hagi presentada 
per a que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular en allò que 
es refereix a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques 
adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar la prestació, 
l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte a les disposicions relatives a la protecció de la 
feina i les condicions de treball vigents en el lloc on es realitzi la prestació o la possible obtenció d’una 
ajuda de l’Estat o altres administracions públiques.  

En el procediment, es sol·licitarà informe tècnic del servei corresponent, respecte de les justificacions 
presentades pel licitador. D’acord amb els informes emesos, si l’òrgan de contractació, a la vista dels 
informes esmentats, considera que l’oferta no pot ser complerta per ser temerària o desproporcionada, 
acordarà l’adjudicació a favor de la següent proposició econòmicament més avantatjosa, que es 
consideri podrà ser complerta a satisfacció de l’administració i que no sigui considerada anormal o 
desproporcionada.  

Clàusula 20.- Garantia provisional  
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No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l'article 103 
TRLCSP. 

Clàusula 21.- Variants  

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

Clàusula 22.- Classificació de les ofertes i requer iment de documentació previ a l’adjudicació  
 
1.- L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en 
què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació esmentada a continuació:  
I.- Acreditar la constitució de la garantia definitiva. La garantia definitiva fiançarà l’exacte compliment 
per part del contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència 
del contracte, i estarà vigent fins al final del període de garantia. 

II.- Presentar els següents documents: 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el 
substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més 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, si escau, 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 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. 

Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui validada per 
l’Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Montmeló. 

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 del TRLCSP, mitjançant la 
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del 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. 

b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat l'Ajuntament de Montmeló per obtenir de forma 
directa la seva acreditació. 

c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, en els termes de la clàusula dotzena del present plec. 

d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la documentació referida – excepció 
de la referida a la garantia definitiva (llevat que s’instrumenti mitjançant retenció en el preu), a 
l’habilitació professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no 
consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la declaració 
responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han experimentat cap variació. 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes assenyalats a 
l’article 151 TRLCSP. 

2. A continuació, es qualificarà la documentació presentada per l’empresa licitadora que hagi presentat 
l’oferta més avantatjosa econòmicament.  

Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha 
de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 
dies hàbils. 
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En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que se’ls doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat 
la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comportarà la confiscació, en el seu 
cas, de la garantia provisional constituïda i, a més, si la retirada de l’oferta porta causa en no haver 
complimentat la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva, en cas de 
concurrència de dol, culpa o negligència, donarà lloc a la causa de prohibició de contractar prevista en 
l’article 60.2.a del TRLCSP.  
 
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar 
lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP.  
 
Clàusula 23.- Garantia definitiva  

La quantia de la garantia definitiva serà del 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 

En cas d’adjudicació a ofertes incurses en presumpció de baixa anormal o desproporcionada, se’n 
prestarà una de complementària de fins a un 5% de l’import d’adjudicació del contracte, assolint la 
garantia total un 10% del preu del contracte. 

Clàusula 24.- Renúncia i desistiment  
 
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de 
l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’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. 
 
Clàusula 25.- Adjudicació del contracte  
 
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula vint-i-dosena, 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 la recepció de dita documentació.  
 
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del 
contracte.  
 
Clàusula 26.- Formalització del contracte  

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. L’adjudicatari 
s’obliga a subscriure, en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar des del següent al de la 
notificació de l’adjudicació, el document administratiu de formalització del contracte al qual s’unirà, com 
a part integrant, un exemplar d’aquest plec i del de prescripcions tècniques. 

L’adjudicatari podrà instar la formalització del contracte en escriptura pública, en aquest cas, es farà 
càrrec de les despeses derivades del seu atorgant. 

Quan els licitadors hagin concorregut en Unió Temporal d’Empreses, l’escriptura de constitució haurà 
d’aportar-se abans de la formalització del contracte. 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder 
iniciar-ne l’execució.  
 
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Montmeló.  
 
Clàusula 27.- Retorn de la documentació  
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Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos 
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les 
proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.  
 
Clàusula 28.- Execució i supervisió del contracte  
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord amb 
les instruccions que per a la seva interpretació doni a l’empresa contractista l’òrgan de contractació.  
 
Clàusula 29.- Compliment de terminis i correcta exe cució del contracte  
 
L’empresa contractista resta obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, en el seu cas, en el s plecs de prescripcions tècniques. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, 
per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte 
amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en 
l’article 212 apartats 4 i següents del TRLCSP.  
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables a 
l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.  
 
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos i de les condicions especials d’execució es podrà acordar la imposició de les penalitats 
corresponents en els termes i condicions establerts en l’article 212 del TRLCSP. 
 
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar 
a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir de les certificacions esmentades. 
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 
l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.  
 
Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al que disposa 
l’article 213.2 del TRLCSP.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l’Administració.  
 
Clàusula 30.- Control en l’execució del contracte  
 
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del 
contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.  
 
Clàusula 31.- Persona responsable del contracte  
 
Es designa com a persona responsable del contracte a l'enginyer municipal, el senyor Joaquim 
Massagú Manlleu, que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del 
contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li 
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual 
i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, 
tindrà les funcions següents:  
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals;  
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no 
correspongués a altres persones;  
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c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 
pactada;  
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 
 
Clàusula 32.- Resolució d’incidències  
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar 
les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 
tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
 
Clàusula 33.-  Règim de pagament  

El contractista presentarà factures mensuals/trimestrals i el seu pagament es realitzarà per 
l’Ajuntament de Montmeló, en els terminis establerts en l’article 216.4 TRLCSP, sens perjudici que se li 
pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes 
de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

Clàusula 34.- Responsabilitat de l’empresa contract ista  
 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys 
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament de Montmeló. 
 
Clàusula 35.- Altres obligacions de l’empresa contr actista  
 
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:  
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.  
En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució del contracte i 
acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.  
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat, fiscal i mediambiental.  
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.  
c) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les 
disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.  
d) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en 
relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió d’aquest contracte.  
 
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució 
de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Ajuntament de Montmeló responsable 
del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.  
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Clàusula 36.- Prerrogatives de l’Administració  
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, 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, acordar la seva resolució i determinar-ne els 
efectes. 
  
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
 
Clàusula 37.- Modificació del contracte  
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma prevista en 
el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal. Aquestes modificacions 
són obligatòries per a l’empresa contractista.  
 
Clàusula 38.- Suspensió del contracte  
 
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió 
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP.  
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim 
de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
 
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament 
se li causin.  
 
Clàusula 39.- Cessió del contracte  

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. 

Clàusula 40.- Subcontractació  

No s’admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 

Clàusula 41.- Revisió de preus  

S’admet la revisió de preus, d’acord amb l'establert als plecs de prescripcions tècniques. 

Clàusula 42.- Termini de garantia del contracte  

Es fixa un termini de garantia d'un any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la 
prestació contractada. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, 
l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista que els esmeni. Un cop s’hagin 
acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats 
que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà 
d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.  

Clàusula 43.- Causes de resolució  

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 del TRLCSP, 
l’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula següent, 
referida a les penalitats. 

Així mateix, és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista 
de guardar secret respecte les dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte.  
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En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme al que disposa l’article 224 
del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.  
 
Clàusula 44.- Obligacions laborals, socials, fiscal s, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista  

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials 
d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de 
l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per l'Ajuntament de Montmeló. 

L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat per part del personal tècnic designat per ell, restarà subjecte al règim de responsabilitats 
empresarials establert a la normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social i la resta que 
resulti d’aplicació. 

Sens perjudici d'això, l'Ajuntament de Montmeló podrà requerir al contractista per tal que acrediti 
documentalment el compliment de les referides obligacions en qualsevol moment durant l’execució del 
contracte. 

La naturalesa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o funcionarial entre el personal 
del contractista, o de llurs subcontractistes, i l'Ajuntament de Montmeló. 

Clàusula 45.- Protecció de dades de caràcter person al 

El contractista 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, el contractista 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 contractista 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. 

 
Clàusula 46.- Règim de recursos  
 
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de contractació són 
susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció 
d’aquest contracte, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord 
amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o del recurs contenciós administratiu, 
de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar aquest 
contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,  
 



16 

Clàusula 47.- Mesures provisionals  
 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, si s'escau, les persones legitimades 
per interposar-lo podran sol·licitar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic l’adopció 
de mesures provisionals, de conformitat amb el que estableix l’article 43 del TRLCSP 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.  
 
Clàusula 48.- Règim d’invalidesa  
 
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa 
previst en els articles 31 a 36 del TRLCSP.  
 
Aquest contracte serà nul en els casos previstos en l’article 37 del TRLCSP.  
 
Clàusula 49.- Jurisdicció competent  
 
El contractista se sotmet a l’òrgan de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu que sigui competent 
territorialment, funcional i objectiva, per a la substanciació de totes les incidències que puguin sorgir 
com a conseqüència del compliment del contracte o de la seva interpretació. 

L’Ajuntament de Montmeló ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, sense perjudici de l’obligada audiència al contractista. 

 

Montmeló, 9 de setembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


