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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  QUE HAN DE REGIR 
PER A L’ADJUDICACIO D’UN CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDICA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, I AMB VARIS CRITERIS PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ. 
 
I-OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
El present plec regeix les condicions del contracte de serveis d’assessoria i defensa 
jurídica processal, que té per objecte la prestació del servei de defensa jurídica 
processal de l'Ajuntament, en tot l'àmbit d'actuació municipal que es correspongui amb 
l'orde jurisdiccional contenciós-administratiu, civil o mercantil o postura processal, tant 
en posició l'Ajuntament com a demandat o com a part actora, així com l’assessorament 
jurídic vinculat als esmentats assumptes o que puguin resultar litigiosos. 
 
Desglossament de l'objecte del Contracte: 
 
A- Defensa judicial: 
 
La defensa judicial dels diferents assumptes municipals es donarà a les següents vies 
jurisdiccionals: 
 
- Ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
- Ordre jurisdiccional civil. 
- Ordre jurisdiccional mercantil. 
 
Així mateix, inclourà la possible defensa judicial o d'autoritats i personal al servei de la 
Corporació per responsabilitat jurídica-comptable davant del Tribunal de Comptes. 
 
La defensa judicial no abastarà l'ordre jurisdiccional penal, llevat que s'ofereixi com a 
millora, així com aquells altres assumptes que l'Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita consideri necessari reservar-se per ser assumits per la Secretaria General o ser 
objecte d'encàrrecs específics a causa de la seva singularitat, especialitat, complexitat 
tècnica-jurídica o la necessària exigència de coneixements adequats per a això. 
 
En l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, quan s'estigui davant òrgans 
unipersonals, la defensa judicial inclourà la representació processal i quan les 
actuacions es donin davant òrgans col·legiats la representació serà designada per 
l'Ajuntament atorgant els poders notarials corresponents. 
 
Pel que fa a les apel·lacions i cassacions que siguin procedents, s'entendran incloses 
en el present contracte quan els tribunals que han de resoldre sobre les mateixes es 
troben ubicats a la Comunitat Autònoma de Catalunya o en territori espanyol. 
 
També formaran part del contracte la possible substanciació de peces separades 
vinculades a mesures cautelars derivades dels diferents assumptes objecte de 
defensa judicial. 
 
Així mateix, es consideren obligacions a càrrec de l'adjudicatari, en aquells supòsits en 
què es produeixi una condemna en costes, la gestió de les mateixes, és a dir, la seva 
taxació per poder cobrar l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. 
 



  

 
Ajuntament de  
Sant Carles de la Ràpita 

Ctció – bgl  
Gestiona 124/2018 

 

2 

 

Els encàrrecs concrets que faci l'Ajuntament en virtut del present contracte es faran a 
través del corresponent full d'encàrrec prèvia resolució de l'Alcaldia.  
 
L'Ajuntament tindrà accés a tots els documents que es troben en els expedients 
generats i al fet que se li faciliti tota la informació que sol·liciti. 
 
Recaiguda una concreta resolució judicial, l'adjudicatari tindrà l'obligació de comunicar-
la a l'Administració de forma immediata i, en cas de ser susceptible de recurs, emetre 
informe escrit aconsellant o no la seva impugnació. 
 
B- Assessorament Jurídic: 
 
Aquest assessorament estarà vinculat als assumptes objecte de defensa judicial o que 
resultin litigiosos, podent abastar les següents prestacions: 
 
1- Presència física/Assistència a l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, en període 
matinal, com a mínim de 4 hores al mes. 
 
2- Elaboració d'Informes/Treballs Jurídics o Tècnics respecte de les diferents àrees 
municipals. 
 
3- Representació i defensa de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita davant altres 
òrgans administratius com ara Tribunal de Comptes, Jurat Provincial d'Expropiació etc. 
 
4. Assistència a reunions en altres organismes oficials o administracions públiques, a 
sol·licitud de l'Ajuntament. 
 
Tant la petició d'informes, així com de qualsevol altre tipus de treball jurídic o tècnic 
encomanat per part de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, es durà a terme 
mitjançant ofici de l'Alcaldia o correu electrònic del responsable del contracte dirigit a 
l'adjudicatari. El termini que s'atorga per a l'emissió de l'informe o realització del treball 
es computarà a partir del dia següent al de la recepció del corresponent escrit o del 
correu electrònic. 
 
*Pel que fa a les actuacions a realitzar i a les demés obligacions de l’adjudicatari 
durant l’execució del contracte, aquestes apareixen definides a l’annex del present 
plec. 
 
*Per al supòsit de serveis no expressament quantificats en el present plec o en l'oferta 
de l'adjudicatari, (en quant a l’ordre civil i mercantil), es requerirà la presentació d'un 
pressupost previ que ha de ser aprovat per l'Ajuntament, actuant-se, si escau, d'acord 
amb les observacions incloses en l'Annex I .  
 
*Queden exclosos de l’objecte del contracte, la defensa jurídica penal, aquells 
processos jurisdiccionals en els que la representació correspongui als advocats de la 
companyia asseguradora del Consistori, (com és en el cas de la responsabilitat civil i 
patrimonial, defensa i assistència legal del personal de l’Ajuntament de Sant Carles de 
la Ràpita) i, tots aquells processos i/o assumptes que a la data d’adjudicació del 
contracte es trobin en tràmit.  
 
*L’Ajuntament per a casos especials, es reserva la possibilitat de contractar altres 
serveis jurídics, sense que aquest contracte signifiqui la exclusivitat del servei.  
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En el present contracte tindran caràcter contractual els següents documents: 
 

- el present plec de clàusules i el seu annex.    
- l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
- i el document de formalització del contracte. 

 
II- CODIFICACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
De conformitat amb l’establert al Reglament (CE) 213/2008, del Parlament Europeu i 
del Consell pel que s’aprova el vocabulari comú dels contractes públics (CPV), la 
codificació de l’objecte del present contracte és CPV: 79111000-5 i 79112000-2 
(serveis d’assessoria jurídica i representació jurídica).   
 
III- NECESSITAT I FINALITATS A SATISFER 
 
La justificació de la necessitat i finalitats a satisfer resulta de la proposta de l’Alcaldia 
de data 16 de gener de 2018, d’on resulta la necessitat i idoneïtat per a procedir a 
l’adjudicació d’un únic contracte d’assessorament i defensa jurídica de l’Ajuntament en 
judici, donada la quantitat de litigis que afecten a la Corporació i que es tracta de 
satisfer amb aquest contracte, una sola prestació i, un sol servei a complir.  
 
IV- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
L’òrgan competent  per a contractar és la Junta de Govern Local, atesa la distribució 
de competències prevista a la Disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i 
per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret 35/2017, de 3 de febrer de 2017. 
 
INFORMACIÓ:  
 

� Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.  
� Organisme que tramita: Negociat de Contractació. 
� Domicili: Pl. Carles III, 13.  
� Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.  
� Telèfon: 977. 74. 01. 00. 
� Perfil de contractant: a través de la Web http://www.larapita.cat/ 

 

V- NATURALESA JURÍDICA  
 
El present contracte de serveis té naturalesa administrativa, de conformitat amb el 
previst als articles 10, 18 i 19 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, (en endavant TRLCSP). 
 
Es tracta d’un contracte de serveis inclòs dins de la categoria 21 de l’Annex II del 
TRLCSP. 
 
VI-PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
El present contracte és objecte de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert i 
s’adjudicarà a l’oferta econòmica que resulti més avantatjosa, utilitzant-se varis criteris 
d’adjudicació donat que el preu es l’únic factor determinant en l’adjudicació.  
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Tot això de conformitat amb el previst als articles 138, 150, i 157 i següents del 
TRLCSP. 
 
VII- CAPACITAT  I PROHIBICIONS PER A PARTICIPAR 
 
Podran participar en la present licitació  totes les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i compleixin els requisits  
exigits en aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars i en les disposicions 
legals i reglamentàries vigents, havent d’acreditar la seva solvència econòmica 
financera i tècnica. 

 
No podran participar en la present licitació els que estiguin afectats per alguna de les 
causes  de prohibició per a contractar amb el sector públic, previstes a l’article 60 del 
TRLCSP.  
 
Les persones jurídiques només podran ésser adjudicatàries de contractes les 
prestacions dels quals estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d’activitat que, 
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 
El licitador haurà de disposar en tot moment de tots els mitjans materials i personals 
suficients per a portar a terme l’execució del contracte.  
 
Els licitadors, tan si són persones naturals com jurídiques o unions temporals 
d’empreses, hauran d’acreditar que disposen d’una organització dotada d’elements 
personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte i designaran un 
únic representant davant l’Ajuntament.  
 
VIII- DURADA  

 
La durada del present contracte s’estableix per un termini de dos anys, a comptar a 
partir de la data de formalització del contracte. 
 
No obstant, atenent a la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la 
prestació d’aquest servei, un cop extingit el contracte podrà ésser objecte de pròrroga 
de comú acord de les parts sempre que la durada total del contracte, incloses les 
pròrrogues, no excedeixi de quatre (4) anys i que les pròrrogues no superin, aïllada o 
conjuntament, el termini fixat originàriament. A tal efecte, el contractista haurà de 
sol·licitar l’esmentada pròrroga de forma expressa a l’òrgan de contractació abans de 
la finalització de la vigència inicial del període de dos anys.   
 
La pròrroga ha d’ésser acordada per l’òrgan de contractació, sense que es pugui 
produir automàticament pel consentiment tàcit de les parts i essent llavors obligatòria 
per a l’adjudicatari un cop l’Administració li hagi notificat la corresponent resolució, 
continuant les característiques del contracte inalterables durant el període de durada 
de l’esmentada pròrroga. I en aquest cas caldrà formalitzar la pròrroga que es porti a 
terme en document administratiu. 
 
En cap cas l’adjudicatari tindrà dret de preferència a la prestació del servei  en cas 
d’una nova licitació, un cop extingit el termini del contracte (incloses les pròrrogues). 
 
En el cas que l’òrgan de contractació no acordi la pròrroga del contracte, el mateix 
s’entendrà extingit pel termini adjudicat inicialment de dos anys, havent de cessar 
llavors l’adjudicatari en la prestació dels serveis contractats.  
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No obstant l'anterior, de conformitat amb l’establert a l'article 303.3 TRLCSP, pel que 
fa als procediments que es troben en tramitació en el moment de la finalització del 
contracte, es podrà continuar l'execució dels mateixos fins a la finalització, regint les 
prescripcions assenyalades en el present Plec de clàusules administratives.  
 

IX- PREU DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT 
 
PREU DEL CONTRACTE 
 
El preu del present contracte s’estableix per un import anual net de 16.528,93.-€, més 
3.471,07.-€ d’IVA, essent un import total de 20.000.-€ (IVA inclòs), a la baixa.   
 
El preu ascendeix a la quantitat de VINT MIL Euros, l’IVA inclòs.   
 
El preu del Contracte es desglossarà de la següent manera: 
 
1- Hi ha d'haver un Preu fix anual que es desglossarà en 12 mensualitats prèvia 
presentació de la corresponent factura i en relació a la part del contracte relativa a 
l'assistència/presència física de l'adjudicatària a l'Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita. 
 
Total: 2.200.-€ IVA inclòs. 
  
Que corresponen a un import net de 1.818,18 + 381,82 d’IVA, dividits en dotze 
mensualitats equivalents a 183,33.-€. 
 
2- Hi ha d'haver Preus Unitaris pel que fa a les restants parts del contracte: 
 

• Emissió d'informes/treballs jurídics o tècnics vinculats als assumptes objecte de 
defensa judicial o que puguin resultar litigiosos. 

 
Preu per cada informe: 430.-€, IVA inclòs. 
 
Que corresponen a un import net de 355,37 + 74,63 d’IVA. 
 
Import màxim a l'efecte de consignació pressupostària en aquest apartat: Total 
1.290.-€ IVA inclòs. 

 
• Prestació dels diferents serveis/treballs realitzats al llarg dels diferents litigis. 

 
Import màxim a l'efecte de consignació pressupostària en aquest apartat: Total 
16.510.-€ IVA inclòs. 
 
Que corresponen a un import net de 13.644,63 + 2.865,37 d’IVA. 

 
*Pel que fa als diferents serveis/treballs realitzats al llarg del litigi i els seus 
corresponents preus es detallen en l'Annex I del present Plec. 
 
*En tot cas, en les ofertes s'entendran inclosos tots els costos directes i indirectes, 
despeses generals, benefici industrial i altres tributs de les diferents esferes locals, així 
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com totes les actuacions referents a l'objecte del contracte i necessàries per a 
l’execució del mateix.  
 
VALOR ESTIMAT 
 
El valor estimat del contracte  ascendeix a un import total de 66.115,72.-€, (IVA exclòs). 
 
X- EXISTÈNCIA DE CREDIT 
 
Pel que fa a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal, s’emetrà 
el corresponent document RC, si s’escau, per part del Departament d’Intervenció, amb 
indicació de la corresponent aplicació pressupostària. 
 
XI- RISC I VENTURA 
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, tal com es 
desprèn de l’article 215 del TRLCSP. 

 
Així mateix la Corporació municipal eludeix qualsevol responsabilitat derivada de tota 
classe de danys causats pel contractista i el seu personal (o empreses 
subcontractades), com a conseqüència dels treballs i fins la seva liquidació, 
considerant a aquell com únic responsable. 
 
XII- CONSTITUCIÓ I REAJUST DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
S’estableix la garantia definitiva en un 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).  

 
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa haurà d’acreditar 
que ha constituït la garantia definitiva a disposició de l’òrgan de contractació dins del 
termini de 10 dies hàbils  a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment en aquest sentit. De no complir-se aquest requisit per causes imputables 
al licitador, l’Administració no efectuarà l’adjudicació al seu favor i s’entendrà que el 
mateix ha retirat la seva oferta i se’l tindrà per desistit del procediment, procedint-se en 
aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes. Tot això de conformitat a l’establert en la 
l’apartat XVIII del present plec de clàusules. 
  
En el mateix termini, computat des de la data en que es facin efectives penalitats o 
indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la 
garantia en la quantia que correspongui, en un termini de quinze (15) dies des de 
l’execució, incorrent en cas contrari, en causa de resolució.  
 
Tot això de conformitat amb el previst a l’article 95 i següents del TRLCSP. 
 
DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
La garantia no es tornarà o cancel·larà fins que no venci el  termini de garantia i s’hagi 
complert satisfactòriament el  present contracte, o fins que no es declari la resolució 
d’aquest sense culpa del contractista.  
 
El termini de garantia legal per a respondre de la manca de conformitat dels serveis 
prestats seran els 6 mesos següents a la data de finalització de l’objecte del contracte, 
de conformitat amb l’establert en la clàusula XXV del present Plec. 
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Un cop aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no 
en resulten responsabilitats s’ha de tornar la garantia constituïda o s’ha de cancel·lar 
l’aval o assegurança de caució. 
 
XIII- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  
 
Per tal de procedir a la valoració de les ofertes presentades, aquestes han de reunir 
totes les condicions tècniques establertes en el present plec, i en cas contrari es 
rebutjaran i quedaran excloses de la present licitació. 
 
La valoració de les ofertes presentades en aquesta licitació serà entre 0 i 50 punts, 
proposant com a adjudicatari el que presenti la oferta amb més puntuació.  

 
Per a determinar l’oferta econòmica més avantatjosa es realitzarà la suma dels 
diferents punts assignats en els diferents apartats dels criteris de valoració i que són 
els següents: 
 
A- CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR : 

 
fins a 10 punts 

 
1.- Metodologia relativa a l'organització del Servei: Presentació d'una memòria 
explicativa/pla de treball, pel que fa a la forma de prestar el servei i d'organitzar-
lo................. fins a 10 punts. 

 
En aquest apartat es tindran en compte totes les qüestions relatives al servei a prestar. L'oferta 
realitzada pel licitador s'estructurarà en els següents apartats: 
 
1.Forma d'organització del servei. (Es valorarà fins a 2,5 punts). 
2.Qualificació del personal intervinent i grau de dedicació. (Es valorarà fins a 2,5 punts). 
3.Sistemes de comunicació i coordinació amb la Corporació. (Es valorarà fins a 2,5 punts). 
4. Altres elements no inclosos en els anteriors que redunden en benefici del servei. (Es valorarà 
fins a 2,5 punts). 
 
*El lliurament d’aquest document  és d’obligada presentació, quedant exclòs el licitador que no 
presenti aquesta documentació. 
 
*En aquest document no s’haurà d’incloure cap prestació de serveis, millora o preu en relació a 
aspectes que hagin d’ésser objecte de valoració al sobre 3, essent en cas contrari objecte de 
rebuig i exclusió de la present licitació. 
 
B- CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA : 
 
fins a 40 punts 
 
A. PREU 
 
1) Per major baixa econòmica respecte del Tipus de Licitació .......... Fins a un màxim de 
10 punts. 
 
La baixa oferta pels licitadors i la seva corresponent puntuació es distribuirà de la següent 
manera tenint en compte les diferents parts del contracte: 
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1.1- S'atorgarà un màxim de 3 punts a l'oferta econòmica més avantatjosa oferta respecte de la 
part del contracte relativa al preu fix anual dels adjudicataris en l'Ajuntament de Sant Carles de 
la Ràpita, la resta d'ofertes es valoraran proporcionalment d'acord amb la següent fórmula: 
 

 
   Oferta X =   (Tipus de licitació – Oferta X)  x  Punts totals  

                          (Tipus de licitació – Oferta més econòmica) 

   

     
1.2- S'atorgarà un màxim de 4 punts a l'oferta econòmica més avantatjosa oferta respecte als 
preus unitaris de la part del contracte relativa a l'emissió d'informes o treballs jurídics o tècnics 
encarregats per l'Ajuntament de Sant Carles de al Ràpita, la resta d'ofertes es valoraran 
proporcionalment d'acord amb la següent fórmula: 
 

     

Oferta X =   (Tipus de licitació – Oferta X)  x  Punts totals  

                          (Tipus de licitació – Oferta més econòmica) 

 
1.3- S'atorgarà un màxim de 3 punts a l'oferta que presenti un major percentatge de baixa únic 
per a tots dels preus unitaris corresponents a la prestació de serveis de l'Annex I, la resta 
d'ofertes es valoraran proporcionalment d'acord amb la següent fórmula: 
 
 

Oferta X =       % Oferta X  x  Punts totals  

                            Oferta major % de baixa 

 
--------------------- 

 
De conformitat amb el que disposa l'article 152 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, sent que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per 
a la adjudicació, aquelles proposicions que incloguin baixes superiors al 25% respecte 
d'algun dels preus assenyalats en el present plec o el seu annex, es considerarà que 
poden incórrer en caràcter desproporcionat o anormal. En aquest cas, es notificarà 
aquesta circumstància a tots els licitadors que hagin presentat oferta amb valors 
desproporcionats, donant-se audiència als mateixos, perquè en un termini màxim de 
tres dies hàbils, justifiquin la valoració de la seva oferta i precisin les condicions de la 
mateixa, i, en cas contrari seran objecte de rebuig i exclusió.  
 
Així mateix, tindrà la consideració de retirada injustificada de la proposició, la manca 
de resposta a la sol·licitud d’informació, quedant llavors exclosos de la licitació. 
 

B. MILLORES 
 

2) Per presència física/assistència a l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, en període 
matinal, a partir de 4 hores al mes, s'atorgarà un punt per cada hora addicional més, fins 
a un màxim de 5 punts. 
 
No es computaran fraccions. 
 
3) Per reducció del termini de presentació d'informes/treballs tècnics o jurídics, 
encomanats per l'Ajuntament, fins a un total de 10 punts, que es desglossarà de la 
següent manera: 
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3.1 En relació als Informes, es parteix d'un termini màxim d'emissió de 10 dies hàbils a comptar 
a partir del dia següent al de recepció de l'encàrrec, valorant-se per tant en 1 punt cada dia 
hàbil menys en la seva emissió, fins un màxim de 5 punts. 
 
3.2 En relació a l'elaboració de qualsevol altre tipus de treball, jurídic o tècnic, es parteix d'un 
termini màxim d'elaboració de 40 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de recepció 
de l'encàrrec, valorant-se per tant en 1 punt cada 5 dies hàbils menys en la seva emissió, fins a 
un màxim de 5 punts. 
 
4) Millores sense cost addicional per a l’Ajuntament, fins a un total de 15 punts, en 
relació al següent: 
 
1-  Per personar-se,  i defensar a l'Ajuntament en procediments de concurs de creditors en què 
es troben sotmesos aquells que ostentin la condició d'urbanitzador municipal o d'aquells que 
ostentin la condició de deutors de l'Ajuntament respecte dels quals el propi Ajuntament disposi 
de drets pendents de cobrament.......... 10 punts. 
 
2- Per atorgar defensa i assistència legal en altres matèries o àmbits no inclosos com a 
prestació obligatòria en el present plec, i, que no es tracte de prestacions excloses ....... 5 
punts. 
 
 
*La presentació d’aquestes millores és opcional, podent oferir-les els licitadors o no. En cas 
d’assumir-se, no suposaran cap cost addicional per a l'Ajuntament, entenent-se incloses en el 
preu fix anual, i no contindran cap limitació, especialment pel que fa als tipus específics de 
procediment, al seu número o quantia. I, en cas de no oferir-se no s’obtindrà la puntuació 
corresponent en aquest apartat. 
 
El contracte s'adjudicarà a favor de la proposició més avantatjosa econòmicament, 
essent aquesta la que obtingui major puntuació. 
 

--------------------- 
 
En cas d'empat s'aplicaran els següents criteris: 
 
- A igualtat de puntuació, tindran preferència en l'adjudicació les proposicions 
presentades per aquelles empreses que tinguin en la seva plantilla un nombre de 
treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100. A efectes d'aplicació d'aquesta 
circumstància els licitadors hauran d'acreditar-la, si és el cas, per mitjà dels 
corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social. 
 

Si diverses empreses licitadores que hagin empatat en quan a la proposició més 
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el 
licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la 
seua plantilla. 
 

I, finalment si continua la situació d'empat el contracte s'adjudicarà a l'empresa que 
acrediti una mitjana de plantilla amb més antiguitat de col·legiació. 
 

--------------------- 
 

*Durant el període de valoració de les proposicions presentades a la licitació 
l'Ajuntament podrà demanar tots els aclariments e informes que consideri oportuns 
sobre aspectes de la documentació presentada. 
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*L'Ajuntament podrà declarar deserta l'adjudicació si al seu judici, cap de les 
proposicions presenta les condicions mínimes per a prestar el servei o les mateixes no 
es consideren favorables als interessos generals de la Corporació. 
 
XIV- PROPOSICIONS                 
 
Les proposicions seran secretes i la seva presentació implica per part dels participants 
l’acceptació incondicionada de la totalitat de les clàusules del present plec, sense cap 
excepció ni reserva. Així mateix implica que el licitador reuneix totes i cadascuna de 
les condicions exigides per a contractar amb l’Administració. 
 
Els licitadors només podran presentar una única proposició, on figurarà una única 
oferta. Tampoc podrà subscriure un licitador una proposició en unió temporal amb 
altres si l’ha subscrit individualment. La contravenció d’aquest precepte produirà la 
inadmissió de totes les proposicions presentades. 
 
Un cop lliurada la documentació només es podrà retirar per motius degudament 
justificats. Les proposicions presentades després de l’hora i el dia establerts com a 
màxim per a la seva admissió no seran admeses sota cap concepte per la Mesa de 
Contractació. 
 
TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ 
 
Les proposicions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament, de les 9 a les 14 
hores en el termini de 15 DIES NATURALS comptats des del dia següent al que 
aparegui la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província o en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència la última 
d’aquestes publicacions. Així mateix l’anunci de licitació es publicarà al perfil de 
contractant de l’Ajuntament (www.larapita.cat). 

 
Si l’esmentat dia final del termini de presentació de proposicions fos dissabte, 
diumenge o festiu a Sant Carles de la Ràpita, el termini s’entendrà prorrogat 
automàticament el primer dia hàbil següent. 
 
ENVIAMENT PROPOSICIONS PER CORREU 

 
Els licitadors que presentin les seves proposicions per correu, han de col·locar els 
sobres tancats amb la documentació exigida, dins d’un altre sobre o paquet, de forma 
que en obrir-se la correspondència pels serveis del registre general, no es trenqui 
involuntàriament el secret de l’oferta. 
 
Per tal que es puguin admetre les proposicions enviades per correu, cal que s’acreditin 
de forma fefaent, els extrems següents: 

 
o el licitador haurà de lliurar els sobres a l’oficina de Correus abans de les 14 

hores de l’últim dia de presentació de les ofertes i s’haurà de justificar aquesta 
imposició. 

o el licitador haurà de comunicar a l’Ajuntament la remissió de l’oferta mitjançant 
correu electrònic a l’adreça bgilabert@larapita.cat, o telegrama, el mateix dia 
acompanyat d’una còpia del justificant de correus degudament escanejada, 
amb clara identificació de l’empresa licitant, i del dia i l’hora de presentació de 
l’oferta. *(no enviar el justificant de correus per fax). 
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Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda 
per l’Ajuntament amb posterioritat a la data d’acabament del termini de quinze (15) 
dies abans assenyalat. 
 
Passats deu (10) dies naturals següents a la data indicada sense haver-se rebut la 
proposició, aquesta no serà admesa en cap cas, i l’onzè dia natural següent es 
procedirà a l’obertura de les demés proposicions que hagin resultat admeses, avisant-
se prèviament mitjançant correu electrònic, per fax o l’adreça per a notificacions 
facilitada a la resta de licitadors participants. 
                    
FORMA DE PRESENTACIÓ 
 
Les proposicions es presentaran escrites amb qualsevol tipus d’impressió mecànica o 
informàtica, i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o 
esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta. 
 
Les proposicions estaran compreses en tres sobres tancats, que hauran d’estar lacrats 
i/o precintats i que s’ajustaran a les següents normes: 
 
Sobre núm. 1: documentació administrativa. 
Sobre núm. 2: documentació avaluable segons judici de valor. 
Sobre núm. 3: documentació avaluable de forma automàtica i proposició econòmica. 
 
SOBRE NUM. 1.- Portarà la menció “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A 
PARTICIPAR A LA LICITACIÓ PÚBLICA EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE 
SERVEIS D’ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CARLES DE LA RÀPITA, presentada perOO.....”, amb la signatura del licitador o 
persona que el representi, i haurà de contenir la següent documentació: 
 
1.- Quan es tracti de persones físiques, empresaris individuals, aquella que acrediti la 
personalitat de l’empresari mitjançant DNI o document que el substitueixi. 
 
Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, el DNI 
de la persona que actua en representació de la societat, NIF o CIF de la Societat. 

 
2.- En el cas que dos o més empresaris presentin oferta conjunta de licitació, 
constituint una unió temporal, UTE: 
 
- Indicació de les empreses que concorren amb intenció de conformar la UTE. 
-NIF o CIF de cada una de les empreses que conformen la UTE i DNI del seu representant. 
- Percentatge de participació de cadascuna de les empreses que conformaran la Unió temporal. 
- Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del 
contracte, degudament signat pels representants de les empreses. 
  - Designació del representant o apoderat únic de la unió, amb la conformitat de les empreses 
que conformen la UTE, i DNI del mateix. 
                  
3.- Declaració responsable de la persona que signi la proposició de reunir ella mateixa, 
l’empresa, o els seus administradors les condicions per a contractar, de conformitat 
amb l’establert a  l’article 146.4 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,  de 
conformitat amb el següent model: 
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“EnYY.domiciliat  aY..carrerY..núm.Yamb DNI núm.Y.., major d’edat, en nom propi (o en 
representació de l’empresa Y..amb domicili aYYcarrerY.núm.Y.), una vegada assabentat de 
les condicions exigides en el Plec de Clàusules particulars per a optar a l’adjudicació del 
contracte de serveis d’assessoria i defensa jurídica de l’Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita, 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT DAVANT DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: 
 
Que (en nom propi) o (l’empresa a la qual representa, els seus administradors i representants, 
així com la persona sotasignant), no es troba/en immers/os en cap prohibició per contractar 
amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita l’execució del contracte de referència, conforme 
a l’article 60 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, en els termes i condicions previstos en aquesta, i que compleix les 
condicions establertes legalment i les específiques requerides en el plec de clàusules 
administratives particulars per a contractar amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, 
comprometent-se a acreditar aquestes condicions i la possessió i validesa dels documents 
exigits, en el moment que sigui requerit per l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació, 
en el cas que la proposició presentada sigui declarada com a oferta més avantatjosa en la 
present licitació. 
 
Igualment declara, responsablement, que (ell mateix o l’empresa a què representa) es troba al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com no tenir 
deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l’Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita comprometent-se, en cas de resultar adjudicatari, a presentar els corresponents 
certificats positius que així ho acreditin. 
                                        
Lloc, data i signatura del licitador.” 
 
*En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a 
tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb 
la legislació vigent aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant 
declaració responsable, especificant el supòsit legal d’exempció que hi concorre.    
 

*En tot cas l’òrgan de contractació, en ordre a garantitzar el bon fi del procediment, 
podrà requerir, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, 
que els licitadors aportin documentació acreditativa del compliment de les condicions 
establertes per a ésser adjudicatari del contracte. 
 
4.- Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics: 
 
Pel que fa a la justificació acreditativa dels requisits d'estar al corrent del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la qual s’ha de presentar 
mitjançant la corresponent certificació abans de l'adjudicació, tal com s’ha indicat en 
l’apartat anterior, podrà ésser substituïda amb la presentació de la següent autorització 
i de conformitat amb el següent model: 
 
“EnYY.domiciliat alY..carrerY..núm.Yamb DNI núm.Y.., major d’edat, en nom propi (o en 
representació de l’empresa Y..amb domicili aYYcarrerY.núm.Y.), una vegada assabentat de 
les condicions exigides en el Plec de Clàusules particulars per a optar a l’adjudicació del 
contracte de serveis d’assessoria i defensa jurídica de Sant Carles de la Ràpita, AUTORITZO 
exclusivament als efectes d’aquest procediment, al Negociat de contractació de l’Ajuntament de 
Sant Carles de la Ràpita, a la obtenció per mitjans electrònics de les següents dades: 

 
� Comprovació amb l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària d’estar al corrent en 

compliment amb les obligacions tributàries 
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� Comprovació amb la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent en 

compliment amb les obligacions amb la Seguretat Social. 
  

 Lloc, data i signatura del licitador.”  
 
*La presentació d’aquesta autorització és opcional, en cas que no s’autoritzi a aquesta 
Corporació a efectuar la consulta per mitjans telemàtics, s’haurà de lliurar el corresponent 
certificat, segon l’indicat en l’apartat XVIII del present plec de clàusules. 
 
5.- Compromís, per al cas que resulti adjudicatari, de contractar una pòlissa 
d’assegurança de la responsabilitat civil que cobreixi els danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar a tercers, tant en les seves persones com en els seus béns, o al 
propi Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb ocasió de l’execució dels treballs, 
fins a un import de 1.500.000.-€ per sinistre, com a mínim, acompanyada del rebut de 
la vigència del seu pagament, en el benentès que aquesta quantia no actua com a límit 
de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable.  

 
6.- Escrit assenyalant un domicili per a la pràctica de notificacions. Aquesta 
circumstància podrà ser complementada indicant una adreça de correu electrònic i un 
número de telèfon i fax. 
 
SOBRE NUM. 2.- El qual portarà la menció “DOCUMENTACIÓ AVALUABLE 
SEGONS JUDICI DE VALOR, PER A PARTICIPAR A LA LICITACIÓ PÚBLICA EN 
RELACIÓ AL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDICA 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA,  presentada per 
YYY..Y”, amb la signatura del licitador o persona que el representi, que contindrà la 
següent documentació: 
 
1.- Memòria explicativa/pla de treball, amb la metodologia relativa a l'organització 
i forma de prestar el servei.  
 
* La Memòria s’ha de presentar amb l’estructura establerta al punt XIII apartat A, en cas contrari 
serà objecte de rebuig i exclusió de la present licitació. 
 
*Tota la documentació continguda al sobre núm. 2 no serà esmenable. 
 
SOBRE NUM. 3.- El qual portarà la menció “PROPOSICIÓ ECONOMICA PER A 
PARTICIPAR A LA LICITACIÓ PÚBLICA EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE 
SERVEIS D’ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CARLES DE LA RÀPITA, presentada per YYY..Y”, amb la signatura del licitador o persona 
que el representi, que contindrà la següent documentació: 
 
1.- L’oferta econòmica, de conformitat amb el següent model: 

 
“En...Y... domiciliat a .......carrer.....núm. ......amb DNI. núm. ....., major de edat, en nom 
propi (o en representació de l’empresa....... amb domicili a......carrer......núm. ......),una 
vegada assabentat de les condicions exigides per a optar a l’adjudicació del contracte de 
serveis d’assessoria i defensa jurídica de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, es 
compromet a realitzar-lo amb subjecció al Plec de Clàusules administratives particulars i 
al seu annex, acceptant incondicionalment les clàusules dels mateix, i, de conformitat als 
següents preus: 
 
1.1- Un preu fix anual corresponent a l’assistència/presència física, per un import 
net de ...........-€, més ..........-€ d’IVA, essent l’import total de..........-€ (IVA inclòs).       
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1.2- Un preu unitari corresponent a l’emissió d’informes/treballs jurídics o tècnics, 
per un import net de ...........-€, més ..........-€ d’IVA, essent l’import total de..........-€ 
(IVA inclòs).       
 
1.3- Un quadre, igual que el que figura a l’Annex del present plec, amb els preus 
unitaris corresponents a la prestació dels diferents serveis/treballs realitzats al 
llarg dels diferents litigis, (tant quan l’Ajuntament actua com a demandant com 
quan actua com a demandat). Aquests preus portaran l’IVA inclòs.  *En cas que el 
quadre de preus no s’ajusti al model íntegre que figura al quadre de l’annex, la proposició 
presentada serà objecte de rebuig i exclusió de la present licitació.    
 

         Lloc, data i signatura del licitador.”   
 

2.- Escrit de compromís d’oferir, sense cost addicional per a l’Ajuntament, 
millora en quant a presència física/assistència a l'Ajuntament de Sant Carles de 
la Ràpita, en període matinal, indicant-se l’increment d’hores que s’oferereixen   
al mes, a part de les 4 previstes al plec. 
 
3.- Escrit de compromís d’oferir, sense cost addicional per a l’Ajuntament, 
millora en quant a reducció del termini de conformitat al següent: 
 

3.1- Reducció del termini de presentació d'informes en xxx dies, respecte als 10  
previstos al plec.  
 
3.2- Reducció termini de presentació de treballs tècnics o jurídics, encomanats per 
l'Ajuntament, en xxx dies, (en fraccions de 5), respecte als 40 previstos al plec.  

 
4.- Millores, sense cost addicional per a l’Ajuntament, en relació al següent: 
 

4.1- Escrit de compromís del fet de personar-se, i de defensar a l'Ajuntament en 
procediments de concurs de creditors en què es trobin els que disposen de la condició 
d'urbanitzador municipal o d'aquells que disposen de la condició de deutors de 
l'Ajuntament respecte dels quals l'Ajuntament disposi de drets pendents de cobrament. 
 
4.2- Escrit de compromís d’atorgar defensa i assistència legal en altres matèries o àmbits 
no inclosos com a prestació obligatòria en el present plec, i , que no es tracte de 
prestacions excloses.  

 

** La presentació de l’oferta econòmica és d’obligada presentació, i la presentació de les 
millores és optativa, no obtenint llavors la puntuació prevista per a aquestes.  
 
*Tota la documentació continguda al sobre núm. 3 no serà esmenable. 
 
XV- MESA DE CONTRACTACIÓ  
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 762/17, de data 16 de novembre, s’ha creat amb 
caràcter permanent la Mesa de Contractació com a òrgan d’assistència de l’òrgan de 
contractació, per a la valoració en l’adjudicació dels diferents contractes administratius, 
contractes privats, autoritzacions i concessions sobre béns de domini públic, i, 
contractes d’explotació de béns patrimonials, la licitació dels quals es porti a terme 
mitjançant procediment obert. Designant-se en el mateix Decret als membres que 
composen l’esmentada Mesa.  
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Aquesta composició ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
núm.224 de data 21 de novembre de 2017, i al Perfil del contractant de l’òrgan de 
contractació, podent accedir a aquest a través de la següent adreça: www.larapita.cat. 
 
 
XVI- OBERTURA  I QUALIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS  
 
SOBRE 1 
     
En acabar-se el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de Contractació, en acte 
intern, procedirà a l’obertura i qualificació dels documents presentats en el sobre núm. 
1, tant pel que fa a la seva validesa formal com per verificar que s’ajusten a l’establert 
en el present Plec.  
 
La Mesa de Contractació podrà demanar als licitadors aclariments sobre els certificats 
i documents presentats o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris. 
Tanmateix, si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, es comunicarà per correu electrònic o fax als interessats, concedint-los un 
termini d’esmenes de fins a 3 dies hàbils. La manca d’esmena dels defectes o 
omissions en el termini establert serà causa d’exclusió del procediment. 
 
La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació general del sobre 1 i 
esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions de la mateixa, procedirà a 
determinar les empreses que han estat admeses a la licitació, les rebutjades i les 
causes del seu rebuig. 
 
SOBRE 2   
 
Posteriorment, i en acte públic que tindrà lloc a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de 
Sant Carles de la Ràpita, a les 13:30 hores del quart dia hàbil següent a comptar des 
de l’obertura de la documentació administrativa, la Mesa de Contractació donarà 
compte de les empreses admeses i els motius, en el seu cas, de les rebutjades. En 
cas que cap de les proposicions requereixi l’esmena de defectes, l’obertura del sobre 2 
tindrà lloc a les 13:30 hores del segon dia hàbil següent a l’obertura del sobre 1. Així 
mateix, convidarà les persones assistents a formular les observacions que estimin 
oportunes, que es reflectiran en l’acta, però en aquest moment la Mesa no es pot fer 
càrrec de documents que no s’hagin lliurat durant el termini d’admissió d’ofertes o el 
d’esmena de defectes u omissions. 
 
A continuació es procedirà a l’obertura del sobre 2 i es llegirà la relació dels documents 
aportats respecte dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor 
continguts en aquest sobre, i s’acordarà la seva remissió als Serveis jurídics, per tal 
que efectuïn la corresponent valoració i emetin el corresponent informe, en el termini 
de 3 dies hàbils a comptar des de l’obertura del sobre 2, després d’això es donarà per 
conclòs aquest acte públic, del qual es deixarà constància en l’acta de reunió de la 
Mesa. 
 
SOBRE 3 
 
La Mesa de contractació, en acte públic, a les 13:30 hores del quart (4) dia hàbil a 
comptar des de l’obertura del sobre núm. 2, procedirà en primer lloc a donar lectura del 
resultat de l’esmentat informe dels Serveis jurídics i posteriorment, es procedirà a 
l’obertura i valoració del Sobre núm.3 que conté la documentació a valorar de forma 
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automàtica i la proposició econòmica i qualificarà segons els criteris de valoració que 
figuren en el present plec de clàusules. 
 
A continuació, es comprovarà si alguna oferta incorreix en baixa temerària, i en aquest 
cas, es procedirà a efectuar el tràmit previst a l’article 152 del TRLCSP, i en la clàusula 
XIII apartat B del present plec de clàusules.  
 
Si, un cop efectuada la comprovació, cap de les ofertes es troba immersa en baixa 
temerària, la Mesa de Contractació efectuarà les diferents valoracions i classificarà, 
per ordre decreixent les proposicions presentades i, efectuarà i elevarà a l’òrgan de 
contractació proposta d’adjudicació del contracte al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa econòmicament en el seu conjunt, essent aquesta la 
que obtingui major puntuació, atenent als criteris de valoració del present Plec, i, que 
s’ajusti a totes les condicions establertes al present Plec de clàusules administratives i 
al seu annex.  
 
L'òrgan competent pot sol·licitar, abans de formular la proposta, tots els informes 
tècnics que consideri necessaris. Igualment, es poden sol·licitar aquests informes quan 
sigui necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques del 
plec.  La Mesa de Contractació podrà demanar igualment als licitadors els aclariments 
a l’oferta que consideri convenients, sense que el resultat d’aquesta consulta pugui 
alterar substancialment els termes de l’oferta. 
 
La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant de 
l'Administració. No obstant això, quan l'òrgan de contractació no adjudiqui el contracte 
d'acord amb la proposta formulada, n'ha de motivar la decisió.  
 
L’òrgan de contractació tindrà alternativament la facultat d’adjudicar el contracte al 
licitador que hagi presentat l’oferta que sigui econòmicament més avantatjosa, en 
aplicació dels criteris de selecció previstos en el present plec de clàusules, o declarar 
deserta la licitació quan no hi hagi cap oferta o proposició admissible d'acord amb els 
criteris que figurin en el plec. 
 
Després d’això es donarà per conclòs aquest acte públic, del qual es deixarà 
constància en l’acta de reunió de la Mesa. 
 
XVII- RENÚNCIA O DESISTIMENT 
 
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa, per raons d’interès públic degudament 
justificades, de renunciar a la celebració del contracte abans de l’adjudicació. També 
podrà desistir de  l’adjudicació abans de l’adjudicació provisional quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores 
del procediment d’adjudicació, havent de justificar en l’expedient la concurrència de la 
causa. 
 
En els dos casos s’han de compensar als candidats o licitadors per les despeses en 
què hagin incorregut, d’acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat 
de l’Administració. 
 
XVIII-ADJUDICACIÓ   
 
L’acord d’adjudicació haurà d’adoptar-se en el termini màxim de dos (2) mesos, a 
comptar des del següent al de l’obertura de les proposicions, i serà notificada als 
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licitadors participants i simultàniament es publicarà al perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació, podent accedir a aquest a través de la següent adreça 
www.larapita.cat. 
 
L’òrgan de contractació de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, 
procedirà a efectuar  l’adjudicació mitjançant resolució motivada de la següent forma:  
 
L’òrgan de contractació classificarà les proposicions presentades per ordre decreixent 
en atenció al criteri d’adjudicació previst en el present plec de clàusules, i prèviament a 
efectuar l’adjudicació, per part de l’òrgan de contractació o per part de l’òrgan en qui 
aquest hagi delegat, es requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa per a que dins del termini de deu (10 dies hàbils) a comptar des del 
següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti al Negociat de contractació 
la documentació justificativa següent: 
 

o Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, poder 
notarial per representar la persona a l’entitat i escriptura o document de constitució, 
estatuts de la Societat o acte fundacional en el que hi constin les normes per les que es 
regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, al corresponent Registre Públic. Tots els 
documents s’han de presentar degudament compulsats. 
 

o Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera mitjançant algun dels 
següents mitjans: 

 
- volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte per import igual o 
superior al preu tipus establert en el present plec. Aquesta circumstància només 
s’entendrà justificada si s’acredita amb la documentació dels Registres oficials 
corresponents, o amb un certificat de l’import net de la xifra de negocis emès per 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria. 
 
- una còpia autenticada d’una pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos 
professionals, amb un capital assegurat mínim igual al preu tipus establert en el present 
plec, la qual s’acompanyarà amb un certificat expedit per la companyia asseguradora 
on constin import, riscos assegurats i data de venciment. Així mateix, s’acompanyarà 
del corresponent rebut del pagament, acreditatiu de la seva vigència. 
 

o Documentació acreditativa de la solvència tècnica, de conformitat amb el següent: 
 
- s’ha de presentar una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 
cinc anys, amb característiques similars a les de l’objecte del contracte, que inclogui 
import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran 
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una 
entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari. Amb el requisit mínim, que l’import anual acumulat en l’any de major 
execució sigui igual o superior al 100% del preu tipus establert en el present plec. A 
aquests efectes es requerirà l’acreditació, d’haver realitzat serveis de defensa jurídica 
d'Administracions Públiques en el conjunt del període 2013-2017 (cinc anualitats) 
d'acord amb el següent detall:  

         

 . Ordre jurisdiccional contenciós-administratiu: 80 procediments. 
 . Ordre jurisdiccional civil: 50 procediments. 
 . Ordre jurisdiccional mercantil: 10 procediments. 

 

 - documentació acreditativa de l’experiència en l'exercici de l'advocacia d'almenys 15 
anys, per part de l'empresa o del personal vinculat a la mateixa. Aquesta experiència 
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s'acreditarà mitjançant Certificat expedit pel Col·legi Professional corresponent, i 
s’acompanyarà de les corresponent titulació. 

 

 - documentació acreditativa de l’experiència en la gestió d'assumptes en l'ordre 
contenciós-administratiu d'almenys 10 anys, per part de l'empresa o del personal 
vinculat a la mateixa. Aquesta experiència s'acreditarà mitjançant Certificat expedit pel 
Col·legi Professional corresponent o, en el seu defecte, mitjançant declaració 
responsable del licitador.  
 

o Quan l’acreditació de les circumstàncies anteriors es realitzi mitjançant la certificació 
d'un Registre oficial de licitadors i empreses classificades, s'hi ha d'adjuntar 
necessàriament una declaració responsable del licitador en què manifesti que les 
circumstàncies reflectides en el certificat corresponent no han experimentat variació. 
Aquesta manifestació s'ha de reiterar, en cas d’adjudicar-se el contracte, en el 
document en què es formalitzi el mateix.  
 

o En cas d’oferta conjunta de licitació en una Unió Temporal d’empreses, caldrà 
presentar escriptures de constitució de cadascuna de les empreses que conformen la 
UTE, els poders de la persona que ha actuat en representació de les empreses, i 
presentar escriptura pública de constitució de la UTE, en la qual consti el nomenament 
de representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 
poder complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 
degudament validada. 

 
o Certificat conforme es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i, amb la Seguretat Social. Les certificacions esmentades, es regularan de 
conformitat amb el previst als articles 15 i 16 del RGTRLCAP. Aquests certificats 
només s’hauran de presentar en el cas que no s’hagi presentat l’autorització d’obtenció 
de dades per procediments electrònics prevista al punt XIII apartat 4 de la 
documentació que ha de contenir el sobre 1. 

 
o Resguard del dipòsit de la garantia definitiva per un import corresponent a un 5% de 

l’import d’adjudicació, en atenció als dos anys d’execució (IVA exclòs). (En cas que es 
dipositi mitjançant aval o assegurança, per tal d’ésser admesa haurà d’anar la signatura 
dels apoderats de l’Entitat avaladora degudament legitimada per Notari). 

 
o Una còpia autenticada d’una pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil que 

cobreixi els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers, tant en les seves 
persones com en els seus béns, o al propi Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, i, 
en general doni cobertura als riscos derivats de l’execució del contracte amb ocasió de 
la prestació dels serveis contractats i fins a la seva recepció, per un import assegurat 
mínim de 1.500.000.-€ 

 
En cas d’haver-se complimentat tota la documentació dins del termini dels 10 dies 
hàbils indicats, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc (5) dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació. Posteriorment es procedirà a la 
formalització del contracte de conformitat amb l’indicat en l’apartat següent. 
 
En cas de no haver-se complimentat el requeriment en el termini indicat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta i se’l tindrà per desistit del procediment, 
procedint-se en aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, 
per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
Tot això de conformitat amb l’establert als articles 151 i 161 del TRLCSP. 
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XIX-FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
El contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini dels quinze (15) 
dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació, de 
conformitat amb l’establert a l’article 156 del TRLCSP.   
 
No es podrà iniciar l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 
 
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins 
del termini indicat, s’entendrà que el licitador retira la seva oferta i se’l tindrà per 
desistit del procediment, així mateix l’Administració contractant podrà acordar la 
incautació sobre la garantia definitiva de l’import equivalent a un 3% del preu 
d’adjudicació del present contracte, IVA exclòs. Procedint-se en aquest cas a efectuar 
una nova adjudicació de conformitat amb l’establert a l’apartat XVIII del present plec de 
clàusules. 
 
XX.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista segons l'article 
215 TRLCSP. 
 
El contracte s'ha d'executar amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i de 
conformitat amb el present plec, i al seu annex, i d'acord amb les instruccions que per 
a la seva interpretació i execució es donin al contractista per part de la Secretaria 
General i/o el responsable de l’Ajuntament que s’hagi designat. 
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de 
les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin 
per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.  
 
El contractista, a banda d’acreditar la solvència, queda obligat a aportar els equips 
tècnics i material, així com els mitjans auxiliars, humans i materials; tot això en nombre 
i grau precís per a la realització de l’objecte de contracte a satisfacció de 
l’Administració contractant. 
 
Com a conseqüència de l’anterior, l’adjudicatari assumeix l’obligació ex lege 
d’indemnitzar a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita pels danys i perjudicis que la 
incorrecta execució li ocasionin.  
 
XXI.- RÈGIM SANCIONADOR 

 
El contractista està obligat a complir el termini total fixat per a l’execució del contracte 
en el punt VIII i els demés terminis i condicions establerts per a la prestació successiva 
dels diferents serveis, així com el compliment de totes les obligacions previstes en el 
present Plec de Clàusules i al seu annex, o segons les indicacions que es donaran per 
part del responsable del contracte que s’hagi designat. 
 
En cas d’incompliment d’alguna de les condicions previstes en el present plec de 
clàusules, o al seu annex, llevat que l’Administració actuant opti per la resolució del 
contracte de conformitat amb l’establert a la clàusula XXVIII del present plec, les 
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conductes indicades en l’esmentada clàusula podran ésser objecte de penalització 
econòmica.  
 
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 
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia què, si escau, s’hagués constituït.  
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a que pugui 
tenir dret l’Ajuntament originats per la demora del contractista. 
 
La constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimidació prèvia 
per part de l’Administració. 
 
En aquest mateix sentit, són incompliments contractuals imputables al contractista tots 
aquells que es derivin d’accions o comissions per omissió que li siguin atribuïbles 
personalment, als seus representants i agents, als seus treballadors i subcontractistes, 
i a aquells que per qualsevol vincle actuïn integrats sota la seva organització, encara 
que obrin contra el seu consentiment o sense el seu coneixement. Els actes 
d’aquestes persones no es consideraran en cap cas personalíssims als efectes de 
l’aplicació de les penalitats contractuals, essent el contractista responsable de les 
infraccions que hagin tingut l’origen en accions o omissions imputables al seu 
personal. 
 
L’incompliment en caràcter general, per part del contractista de les obligacions 
previstes en el present plec de clàusules administratives, o en el seu annex, donarà 
lloc a la imposició de multes pecuniàries fins a 1.000.-€, com a import màxim per 
cadascuna de les infraccions comeses, sense perjudici que l’Ajuntament pugui optar 
per la resolució del contracte si les circumstàncies concurrents o la gravetat del cas 
aconsellen adoptar aquesta última mesura.   

Si la infracció és considerada com a greu, per tractar-se d’un incompliment dels deures 
inclosos a la clàusula relativa a les condicions de prestació del servei o de les 
obligacions i drets, podrà donar lloc a la resolució del contracte. 

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte si s'haguera designat, que serà immediatament executiu, i 
es faran efectives per mitjà de deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, hagen d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si 
és el cas, s'haguera constituït, quan no puguen deduir-se de les mencionades 
certificacions.  

 
En tot cas per a la imposició de les sancions es tramitarà el corresponent expedient 
sancionador amb el tràmit d’audiència al contractista. L’import econòmic de la 
penalització es determinarà atenent a la gravetat i demés circumstàncies concurrents 
en l’incompliment o incompliments sancionat. 
 
Tot això sense perjudici de les penalitats a imposar al contractista per incompliment de 
la condició de les condicions per la subcontractació, de conformitat amb l’establert a la 
clàusula XXXI SUBCONTRACTACIÓ, del present plec. 
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XXII.- REVISIÓ DE PREUS 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 89 del TRLCSP, per aplicació de la Llei 
2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, el preu del present 
contracte no podrà ésser objecte de revisió.  
 
Es considera que el pressupost base de licitació te el suficient marge de flexibilitat per 
tal que els licitadors formulin ofertes econòmicament viables, que contemplin les 
possibles desviacions en el cost de les actuacions a realitzar.  
 
XXIII.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
COMPLIMENT DEL CONTRACTE 
 
El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat d'acord 
amb els termes del mateix i a satisfacció de l'Administració actuant, la totalitat de la 
prestació.  
 
El contracte s’ha d’executar amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, i de 
conformitat a l’establert al present plec de clàusules administratives particulars, al plec 
de condicions tècniques, i d’acord amb les instruccions que pera a la seva interpretació 
doni al contractista l’òrgan de contractació o el responsable del contracte si s’ha 
designat.  
 
L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, a través del responsable del contracte si 
aquest s’ha designat, determinarà si la prestació realitzada pel contractista (respecte a 
cada un dels serveis prestats compresos en l’objecte del contracte) s'ajusta a les 
condicions establertes per a la seva execució i compliment. Si la prestació efectuada 
no s’adequa a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes 
imputables al contractista, l’Ajuntament podrà rebutjar-la quedant llavors exempt de 
l'obligació de pagament o bé tindrà dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.  
 
OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
A banda de totes les obligacions generals a les que es subjecta el contractista adjudicatari, en 
particular, s’estableixen les següents obligacions: 
 

• Complir de forma estricta i diligent el contingut del contracte, d’acord amb el que s’indica en el 
present plec de clàusules i el seu annex. 
 

• Emissió d'informes sol·licitats per l'Ajuntament sobre el grau de desenvolupament del 
contracte en un termini no superior a cinc dies.  
 

• Facilitar les inspeccions que pogués ordenar l’Ajuntament, en allò relatiu a la perfecta 
prestació de l’objecte del contracte. 
 

• El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
Seguretat Social i de Seguretat i Higiene en el Treball. L’Ajuntament no estarà en cap moment 
obligat a subrogar-se en la contractació de cap treballador. Si, malgrat tot, un Jutjat o Tribunal 
obligara a l’Administració a indemnitzar un treballador de l’adjudicatari, aquesta quantitat 
repercutirà al contractista, sent possible la incautació de la garantia o la retenció del preu del 
contracte. 
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• L’abonament de qualsevol tipus d’ingrés de caràcter públic (impostos, taxes, etc.) que puguin 
gravar la contractació, així com totes les despeses que siguin conseqüència directa o indirecta 
d’aquest contracte o del drets o obligacions que integren el seu contingut. 
 

• Respondre administrativament, civilment, laboralment o penal davant les jurisdiccions 
competents i d’acord  amb la legislació respectiva de les possibles infraccions que cometa o 
responsabilitats en que pogués incórrer com a conseqüència del desenvolupament de l’objecte 
de la contractació. 
 

• Obtenir les autoritzacions legals necessàries per a la prestació del l’objecte contractual. 
 

• Prestar l’objecte del contracte d’acord amb la normativa vigent aplicable, incloses les 
Ordenances Municipals. 
 

• Indemnitzar els danys que es causen a tercers com a conseqüència de les operacions 
derivades del servei, excepte quan el dany siga produït per causes imputables a 
l'Administració.  
 

•En cas de pròrroga de la vigència del contracte, el contractista haurà d'acreditar, així mateix, la 
pròrroga de la pòlissa d'assegurança. L'administració contractant podrà en qualsevol moment 
durant la vigència del contracte requerir al contractista per tal que acrediti la vigència de la 
citada pòlissa.  
 
• El contractista no pot utilitzar, sota cap pretexte, cap dels mitjans materials i personals amb 
què compta l'Ajuntament, tret del disposat en el present plec.  
 

• El contractista es compromet a exercir de mode real, efectiu i periòdic el poder de direcció 
inherent a tot empresari en relació amb els seus treballadors, assumint la negociació i 
pagament de salaris, la concessió de permisos, llicencies i vacances, substitucions, obligacions 
legals en matèria de prevenció de riscos laborals i a la imposició de sancions disciplinàries.  
 

• El contractista procurarà que existeixi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la 
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar el bon 
funcionament del servei, informant en tot moment a l'entitat contractant.  
 
• L'empresa adjudicatària designarà, d'entre el seu personal, un responsable d'execució del 
contracte, amb una experiència mínima de 5 anys de col·legiació. Aquest responsable 
d'execució realitzarà les funcions d'interlocutor davant l'Ajuntament, sent l'encarregat de complir 
amb l'obligació de presència física a les dependències municipals com a mínim 4 hores al mes. 
Tot això sense perjudici que, prèvia conformitat o a requeriment de l'Administració, una altra 
persona pugui realitzar, de manera eventual, aquestes funcions.  
 
• El contractista es compromet a mantenir la màxima reserva i el màxim secret sobre la 
informació que li sigui facilitada i estigui classificada com a confidencial, i a no conservar cap 
còpia d'aquesta un cop extingida la relació contractual. L’adjudicatari es compromet a no 
divulgar dita informació, publicar-la o a posar-la a disposició de tercers sense previ 
consentiment de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. 
 
• El contractista es compromet a facilitar a l'Ajuntament en qualsevol moment, justificació de 
complir amb la legislació laboral i de la seguretat social dels treballadors adscrit al servei.  
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XXIV.- INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA 
 
Correspon a l’Ajuntament vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, 
per  aquesta raó, exercirà les facultats d’inspecció i vigilància i supervisió en l’execució 
del contracte per part del contractista. 
 
L’exercici d’aquestes facultats s’efectuarà pel funcionari o personal que designi l’òrgan 
de contractació, designant-lo com a responsable del contracte, i al qual li correspondrà 
efectuar les facultats de supervisió de l’execució del contracte, adoptar decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb el fi d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada en l’àmbit de les facultats que se li atribueixin  i el contractista haurà 
de posar a la seva disposició els elements necessaris per tal que pugui complir les 
seves funcions. 
 
Qualsevol ordre o instrucció serà comunicada a l’adjudicatari mitjançant document 
escrit i en cas de qualsevol infracció o incompliment de les clàusules del present plec 
seran comunicats a l’adjudicatari mitjançant acta d’incidències, havent de remetre 
aquests documents al Negociat de Contractació per tal d’incorporar els mateixos a 
l’expedient. 
 
XXV- TERMINI DE GARANTIA 
 
En base al principi de conformitat, l’adjudicatari té l'obligació de prestar un servei que 
sigui conforme amb el contracte realitzat. És a dir, que s'ajusti a la descripció ofertada, 
i que presenti la qualitat i el comportament esperats. 
 
El termini de garantia per a respondre de la manca de conformitat per la prestació del 
servei a contractar seran els sis (6) mesos següents a la data de finalització del 
present contracte,  transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Administració 
quedarà extingida la responsabilitat del contractista per raó del servei prestat. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredites l’existència de vicis, defectes o alguna 
responsabilitat per a l’adjudicatari del present contracte tindrà dret l’Administració a 
reclamar allò que sigui necessari.  
 
Acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat algun dels   
inconvenients o la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el contractista 
quedarà exempt de responsabilitat per raó dels serveis prestats.  
 
DEVOLUCIÓ DE LA  GARANTIA 
 
La garantia no es tornarà o cancel·larà fins que no venci el termini de garantia 
establert en l’apartat anterior i s’hagi complert satisfactòriament el  present contracte, o 
fins que no es declari la resolució d’aquest sense culpa del contractista.  
 
Un cop aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no 
en resulten responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l’aval o 
assegurança de caució. 
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XXVI- PAGAMENT DELS TREBALLS I RECEPCIÓ DE FACTURES EN FORMAT 
ELECTRÒNIC      
 
PAGAMENT 
 
El pagament es realitzarà mitjançant la presentació de la factura pertinent, la qual ha 
d’ésser presentada de manera que reculli amb claredat la part de l'objecte del 
contracte corresponent a l’import fix, dividit en dotze mensualitats, i els preus unitaris 
dels possibles serveis prestats en el mes corresponent, havent de figurar l’import net, 
(sense IVA), i l’IVA de forma separada, i a més, l'import tota, formant un tot a l'import 
de la factura. 
 
Pel que fa al pagament, segons la Llei 25/2013 del 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i la creació del registre comptable de factures al sector públic, 
s’estableix l’obligació que les factures que es presentin hauran d’ésser en format 
electrònic. I, així mateix, segons el Reglament municipal regulador d’aquesta matèria, 
quedaran exclosos d’aquesta obligació i podran presentar, si volen facturar en paper, 
totes aquelles factures d’import igual o inferior a 5.000,00 euros, IVA inclòs, així com 
les que presentin els autònoms, sigui quin sigui el seu import. 
 
El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant la presentació de la factura 
mensual corresponent, o documents que acreditin la realització del contracte d’acord 
amb els termes del mateix i a satisfacció de l’Administració, segons conformitat del 
responsable del contracte, havent de sotmetre’s la factura a la tramitació que s’indica a 
continuació en l’apartat Recepció de Factures. 
 
El pagament tindrà lloc en les condicions i dins dels terminis previstos per a la 
contractació del sector públic, de conformitat amb el previst als articles 216 i 222 del 
TRLCSP. 
 
RECEPCIÓ DE FACTURES 
 
La recepció de factures s’efectuarà per mitjans electrònics i es presentarà mitjançant el 
punt general d’entrada de factures. 
 
La remissió de factures electròniques s’ajustarà a  les condicions següents: 
 

• L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es 
garantirà mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat. 
 

• El format de la factura electrònica s’haurà d’ajustar al format estructurat de la factura 
electrònica  Facturae, versió 3.2, i al format de signatura electrònica conforme les 
especificacions XML-Advanced Electronic Signatures (XAdES), “facturae”. Les 
característiques i requeriments indicats es poden trobar al portal web: 
http://www.facturae.es. 
 

• S’habilita el servei e.Fact del Consorsi d’administració oberta de Catalunya (CAOC) per 
a la recepció per via telemàtica, i posterior enregistrament automàtic de factures 
electròniques emeses per tercers. 

 
Els requeriments legals sobre facturació a què fa referència l’esmentat reglament, 
s’adaptaran de forma automàtica a les disposicions legals vigents en matèria 
d’obligacions de facturació, i en particular a les que modifiquin o substitueixin el RD 
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1619/2012,de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les 
obligacions de facturació. 
 
Amb l’objecte de facilitar als contractistes adjudicataris el compliment de l’obligació 
d’identificar en les factures als òrgans competents en la seva tramitació, es posen a la 
seva disposició els codis que hauran d’incloure’s amb caràcter obligatori a les factures. 
 
Els codis per a la tramitació de la factura seran els que s’indicaran al contracte.  
 
XXVII- MODIFICACIONS  
 
El present contracte no podrà ésser objecte de modificació posterior, de conformitat 
amb allò previst al Títol V del Llibre I del TRLCSP. 
 
En qualsevol altre supòsit, si fos necessari que la prestació s’executés de forma 
diferent a la pactada inicialment, o en cas que s’ampliï el número d’elements a 
mantenir, tant en edificis o vehicles, o en el cas d’alguna futura construcció a la que 
s’hagin d’incorporar nous extintors, o actuació que hagi de prestar-se diferent d’allò 
previst a l’objecte del present contracte, s’haurà de procedir a la resolució del contracte 
en vigor i celebrar una nova licitació o bé serà objecte de licitació independent.  
 
En aquests casos si procedeix, l’adjudicatari podrà participar com un licitador més per 
a la prestació dels serveis. 
 
XXVIII- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
A banda de les indicades en el present plec, seran causes de resolució del present 
contracte les generals previstes a l’article 223 del TRLCSP i les causes específiques 
dels contractes de serveis previstes a l’article 308 del TRLCSP. 
   
Quan el contracte es resolgui per culpa de l’adjudicatari, li serà incautada la garantia 
definitiva, sense perjudici de la indemnització, en el seu cas, pels danys i perjudicis 
ocasionats a  l’Ajuntament. Tanmateix, seran causes de resolució del contracte les 
següents: 
 

o L’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Ajuntament. 
o La no correspondència dels mitjans materials i/o personals oferts per l’empresa 

adjudicatària.  
o Reiterades deficiències en l’execució dels treballs. 
o Incompliment de les obligacions previstes en aquest Plec, o en el seu annex. 
o Incompliment de la condició essencial d’execució sobre subcontractació. 
o L’apreciació per part de l’òrgan de contractació d’alguna de les causes de 

prohibició de contractar previstes a l’article 60 del TRLCSP en què pugui 
incórrer l’adjudicatari del contracte durant l’execució del mateix per causes 
sobrevingudes, comportant això la pèrdua sobrevinguda dels requisits per 
contractar amb l’Administració. 

o Incompliment de les instruccions que s’hagin donat a l’adjudicatari per part del 
responsable del contracte o per part de la Corporació. 

o Altres establertes al llarg de les clàusules d’aquest Plec. 
 
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància 
del contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la forma 
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reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGTRLCAP, i amb audiència prèvia 
al contractista adjudicatari per un termini de 10 dies naturals. 
  
XXIX- CONFIDENCIALITAT 
 
El contractista no pot utilitzar per a ell mateix ni proporcionar a tercers cap dada relativa 
a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita o als seus fitxers, obtinguda amb motiu del 
contracte ni publicar ni difondre per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, el contingut 
dels mateixos per a una altra finalitat diferent de l’objecte del present contracte. 
Comprometent-se el contractista adjudicatari a mantenir la màxima reserva i el màxim 
secret sobre la informació classificada com a confidencial. Es considerarà informació 
confidencial qualsevol dada a la qual l’adjudicatària accedeixi en virtut del present 
contracte. 
 
El contractista es compromet a no divulgar l’esmentada informació, així com no 
publicar ni posar-la a disposició de tercers, bé directament, bé mitjançant terceres 
persones, sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita. Alhora, l’adjudicatària es compromet, després de l’extinció del present 
document, a no conservar cap còpia de la informació confidencial.  
 
El contractista informarà el seu personal, col·laboradors i personal subcontractat de les 
obligacions establertes en el present contracte, així com de les obligacions relatives al 
tractament de dades de caràcter personal, havent de realitzar les advertències que es 
considerin oportunes i subscriure els documents que siguin necessaris per al seu 
personal i col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el compliment d’aquestes 
obligacions.  
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades, s’estableixen per a  
l’adjudicatària una sèrie d’obligacions respecte al tractament de les dades de caràcter 
personal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.  
 

1. Únicament accedirà a les dades personals de persones físiques relacionades amb 
l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita si aquest accés fos necessari per complir amb 
les obligacions establertes en el present contracte.  

 
2. Es compromet a emprar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés única i 

exclusivament per a complir amb les seves obligacions contractuals.  
 

3. Observar i adoptar les mesures de seguretat que siguin necessàries per assegurar la 
confidencialitat, el secret, la disponibilitat i la integritat de les dades de caràcter 
personal a les quals tingui accés, així com adoptar en el futur les mesures de seguretat 
que siguin exigides per les lleis i els reglaments destinats a preservar el secret, la 
confidencialitat i la integritat en el tractament automatitzat de dades personals.  

 
4. Es compromet a no cedir a terceres persones, en cap cas, les dades de caràcter 

personal a les quals tingui accés, ni tan sols a efectes de la seva conservació. 
 

5. A destruir les dades cedides per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita un cop 
finalitzada la vigència del contracte, excepte l’autorització expressa i per escrit.  

 
Les obligacions establertes per a l’adjudicatària en el punt anterior seran també 
d’obligat compliment per als seus empleats, col·laboradors, tant interns com externs i 
subcontractats, fet pel qual l’empresa adjudicatària respondrà envers l’Ajuntament de 
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Sant Carles de la Ràpita en circumstàncies que aquestes obligacions siguin 
incompletes. 
 
Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una 
duració indefinida, amb què es mantindran en vigor en posterioritat a la finalització, per 
qualsevol causa, de la relació entre l’adjudicatària i l’Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita.  
 
Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP, relatives a la publicitat de l’adjudicació i 
a la informació que ha de donar-se als candidats i licitadors, aquests podrien designar 
com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les proposicions, en 
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les 
mateixes. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta informació sense el seu 
consentiment. 
 
XXX- DESPESES  
 
El contractista ve obligat al pagament de les despeses, drets i impostos de tota classe 
que s’ocasionin per raó  de l’execució d’aquest contracte, així com el pagament dels 
anuncis d’aquesta licitació.  
 
XXXI- DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
Pel que fa a la documentació presentada per a participar en la present licitació, els 
licitadors no adjudicataris podran sol·licitar la devolució de la mateixa i retirar la 
documentació administrativa que no hagi d’incloure’s en l’expedient, dins d’un termini de 
dos mesos a partir de la data de notificació de l’acord d’adjudicació del contracte. En el 
cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la seva destrucció un cop 
transcorregut un any del termini d’adjudicació, sempre i quan sigui ferma la resolució. 
 
XXXII.- SUBCONTRACTACIÓ    
 
SUBCONTRACTACIÓ AMB TERCERS 
 
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació sempre 
i quan comuniqui anticipadament i per escrit a l’Ajuntament Sant Carles de la Ràpita la 
intenció de subscriure els subcontractes, per tal que es doni la conformitat a la 
mateixa. Així mateix s’ha d’assenyalar la part de la prestació que es pretén 
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificar suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la fent referència als elements tècnics i humans de què disposa i 
a la seva experiència.  
 
Els subcontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal, que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració. 
 
Quan el contractista incompleixi les condicions per la subcontractació establertes en 
l’article 227.2 del TRLCSP s’imposarà la penalitat regulada en l’article 227.3 del mateix 
text legal, amb subjecció al següent: 
 

- Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia, 
conforme a l’article 212.8 del TRLCSP. 
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- Com a regla general, la seva quantia serà d’un 5% de l’import del subcontracte, 

a no ser que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment 
és greu o molt greu, en tal cas podrà arribar fins un 10% o fins el màxim legal 
del 50% respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en 
compte per valorar la gravetat. 

COMPROVACIÓ DE PAGAMENTS ALS SUBCONTRACTISTES 

L’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, podrà comprovar l’estricte compliment dels 
pagaments que el contractista adjudicatari ha de realitzar a tots els subcontractistes o 
subministradors que participin al contracte.  

En tal cas, el contractista adjudicatari remetrà a l’òrgan de contractació, quan aquest 
ho sol·liciti, relació detallada d’aquells subcontractistes o subministradors que 
participen al contracte, quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb 
aquelles condicions de  subcontractació o subministrament de cada un d’ells que 
guardin una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, hauran de 
presentar, si així es sol·licita per l’òrgan de contractació, justificant de compliment dels 
pagaments a aquells un cop finalitzada la prestació dins dels terminis de pagament 
legalment establerts a l’article 228 i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures 
de lluita contra la morositat, en allò que li sigui d’aplicació. Aquesta obligació del 
contractista adjudicatari té la consideració de condició essencial d’execució. 
 
XXXIII- INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE 
 
De conformitat amb el previst a l’article 210 del TRLCSP, l’òrgan de contractació 
ostenta la prerrogativa d’interpretar les clàusules del contracte, prevalent les presents 
clàusules en cas de discrepància amb les compreses en les condicions tècniques. Així 
mateix l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la 
resolució i determinar els efectes d'aquesta. 
 
XXXIV- RÈGIM JURÍDIC 

 
Per tot allò que no estigui previst en aquest Plec de clàusules administratives  
particulars, i al seu annex,  s’estarà  a allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; el 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament parcial de 
desenvolupament del TRLCSP; el Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general del TRLCSP, en tot allò que no contradigui al TRLCSP 
ni al seu Reglament parcial; posteriors modificacions, restant legislació administrativa, i 
en el seu  defecte, les Normes  de dret privat i tota la normativa sectorial que siguin 
aplicables. 
 
XXXV- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les diferències o qüestions litigioses que puguin sorgir entre la Corporació i el 
contractista quan a la intel·ligència, interpretació, compliment, modificació, efectes i 
resolució d’aquest contracte, seran resoltes per l’òrgan de contractació competent, els 
acords del qual posaran fi a la via administrativa, i contra els mateixos es podrà 
interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, o bé, 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
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Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 

 
Tot això d’acord amb el previst a l’article 21.1 del TRLCSP, i de conformitat a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i la Llei  29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-
administrativa. I, sense perjudici de la procedència d’altres recursos que s’estimin 
convenients. 

 
 

Sant Carles de la Ràpita. 
 
Mª Belén Gilabert Labernia, Tècnica del Negociat de Contractació, actuant com a 
Secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, informa que el present 
plec de clàusules conté tots els aspectes necessaris de regulació del contracte i, en 
concret, el contingut mínim establert a l’article 67 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, i a l’article 26 del TRLCSP. 

 
                             

(document signat electrònicament al marge) 
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ANNEX 

 
1- CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
Direcció dels serveis contractats 
 

Les facultats de direcció i coordinació dels serveis contractats s'efectuaran per la 
Secretaria General de l'Ajuntament, sense perjudici de la intervenció d'altres 
funcionaris municipals per raó de l'especialitat de la matèria o de la tramitació dels 
expedients que haguessin estat objecte de demanda judicial. 
 

Execució i responsabilitat del contractista. 
 

El contracte s'executarà amb subjecció a les clàusules contingudes al present plec i 
annex, i, les que poguessin determinar-se en l'adjudicació, i d'acord amb les 
instruccions que per a la seua interpretació es dicten per part de la Corporació. 
 

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com 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. 
 

Representació del contractista. 
 

Els serveis professionals objecte del contracte d'assessorament jurídic i defensa 
processal hauran de ser prestats necessàriament per advocat/s en exercici 
degudament col·legiat/s, fet que haurà de justificar-se degudament. 
 

En el cas de no tractar-se el contractista de persona física, s'exigirà que la direcció 
dels treballs de defensa processal s'encomanen de forma directa i contínua a lletrat/s 
concret/s. En casos excepcionals degudament motivats podran executar-se 
prestacions del contracte per altres lletrats diferents dels habituals. 
 

Presència en dependències municipals. 
 

El contractista prestarà els seus serveis des del seu domicili o despatx professional i 
directament davant dels Jutjats i Tribunals corresponents, sense perjudici de tot això, 
estarà obligat a personar-se en les dependències municipals sempre que sigui requerit 
per a la correcta prestació del servei contractat, i en tot cas almenys durant 4 hores al 
mes o, superior si així ho ha ofert en la seva proposició, en horari de matí, d'acord amb 
l'establert al present plec de clàusules. 
 
Ordres o encàrrecs. Informes periòdics. Presentació prèvia de documentació essencial 
en processos judicials. 
 

L'òrgan municipal competent, encarregarà al contractista la defensa processal i/o 
informes en els successius assumptes relacionats amb l'objecte del contracte. 
 

Les ordres o encàrrecs de treballs objecte del contracte regulat pel present plec 
s’aniran arxivant al corresponent expedient, en el qual constaran les condicions 
particulars de cada treball, si es considera necessari. 
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El contractista estarà obligat a la presentació d'informes mensuals dels procediments 
en marxa, destacant les novetats en l'estat procedimental de cadascun.  
 

Igualment, a requeriment de la Direcció del Servei, haurà de consensuar els 
documents elaborats pel propi adjudicatari, de caràcter essencial en funció del tipus de 
procés, amb caràcter previ a la incorporació dels mateixos al procés judicial. 
 

En tot cas es facilitarà a l'Ajuntament, via correu electrònic, una còpia dels documents 
substancials del procediment (escrits d'interposició, contestació a demanda, etc.). 
 

 
2- RELACIÓ DE POSSIBLES SERVEIS A REALITZAR AL LLARG DELS 
DIFERENTS LITIGIS I ELS CORRESPONENTS PREUS 
 
 

2.1 SUPÒSITS EN QUÈ L’AJUNTAMENT ACTUARÀ EN QUALITAT DE 
DEMANDAT 

 
CATEGORIA A 

Assumptes / Matèries de més complexitat 
 
 
 

PROCEDIMENTS ORDINARIS 
 
 

Serveis / Treballs  Actuacions davant del Jutjat 

Contenciós-Administratiu  

 

 

 

Import total:  

1.317,86€ 

Actuacions davant de la 

Sala Contenciosa-

administrativa TSJ de 

Catalunya 

 

Import total:  

1.756,50€ 

Personació i contestació a la demanda 790,72€ 1.054,29€ 

Proposició i práctica de la prova 263,57€ 351,10 € 

Escrit de conclusions 263,57 € 351,10€ 

 

    

 

 

 

Altres possibles serveis   

Tramitació d'incidents sobre mesures cautelars de la 

executivitat de l'acte o disposició administrativa  

263,57€ 351,10 € 

Tramitació de possibles recursos interposats contra la 

Sentència  

658,93€ 

 

878,58€ 
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PROCEDIMENTS ABREUJATS 
  
 

Serveis / treballs  Actuacions davant el Jutjat Contenciós-

Administratiu / Jutjats centrals 

Contenciós-Administratiu  

 

Import total: 329,46€ 

Escrit d'al·legacions i defensa duta a terme a la celebració de la vista  

 

197,68€ 

Proposició, Pràctica de la prova i escrit conclusions, si escau  

 

131,78€ 

 

   

Altres possibles serveis 

 

 

Tramitació d'incidents sobre mesures cautelars de l'executivitat de 

l'acte o disposició administrativa  

87,85€ 

Tramitació de possibles recursos interposats contra la Sentència  164,73€ 

 

 

CATEGORIA B 
Assumptes / Matèries de menor complexitat 

 
 

PROCEDIMIENTS ORDINARIS 

 
Serveis/treballs Actuacions davant del 

Jutjat Contenciós 

Administratiu 

 

 

 

Importe total: 1.230,50€ 

Actuacions davant de la 

Sala Contenciosa-

administrativa TSJ de 

Catalunya 

 

 

Importe total: 

1.640,64€ 

Personació i contestació a la demanda 738,30€ 984,40€ 

Proposició i pràctica de la prova 246,10€ 328,12€ 

Escrit de conclusions 246,10€ 328,12€ 

 

 

Altres possibles serveis 

 

 

  

Tramitació d'incidents sobre mesures cautelars de l'executivitat 

de l'acte o disposició administrativa  

246,10€ 328,12€ 

Tramitació de possibles recursos interposats contra la 

Sentència  

615,24€ 820,34€ 
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PROCEDIMENTS ABREUJATS 
 

Serveis / treballs  Actuacions davant el Jutjat Contenciós-

Administratiu / Jutjats centrals 

Contenciós-Administratiu  

 

Import total: 307,61€ 

Escrit d'al·legacions i defensa duta a terme a la celebració de la vista  

 

184,57€ 

Proposició, Pràctica de la prova i escrit conclusions, si escau  

 

123,04€ 

 

Altres possibles serveis 

 

 

Tramitació d'incidents sobre mesures cautelars de l'executivitat de 

l'acte o disposició administrativa  

82,02€ 

Tramitació de possibles recursos interposats contra la Sentència  153,80€ 

 

 

**Totes les quantitats previstes en aquest apartat són amb l’IVA inclòs. 
 
**Els preus unitaris s'incrementaran un 40% en el cas que el resultat del procediment 
sigui desestimatori en la seva integritat, i un 60% per al supòsit de condemna en costes a 
l'altra part. 
 
 
 

---------------------- 
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2.2 SUPÒSITS EN QUÈ L’AJUNTAMENT ACTUARÀ EN QUALITAT DE 
DEMANDANT 

 
 

CATEGORIA A 
Assumptes / Matèries de més complexitat 

 
 
 

PROCEDIMENTS ORDINARIS 
 
 

Serveis / Treballs  Actuacions davant del Jutjat 

Contenciós-Administratiu  

 

 

 

Import total:  

1.317,86€ 

Actuacions davant de la 

Sala Contenciosa-

administrativa TSJ de 

Catalunya 

 

Import total:  

1.756,50€ 

Escrit d’interposició del recurs contenciós administratiu i 

presentació de la demanda 

790,72€ 1.054,29€ 

Proposició i pràctica de la prova 263,57€ 351,10 € 

Escrit de conclusions 263,57 € 351,10€ 

 
 

Altres possibles serveis   

Tramitació d'incidents sobre mesures cautelars de la 

executivitat de l'acte o disposició administrativa  

263,57€ 351,10 € 

Interposició de recursos contra la Sentència  658,93€ 

 

878,58€ 

 

 

  

PROCEDIMENTS ABREUJATS 
  
 

Serveis / treballs  Actuacions davant el Jutjat Contenciós-

Administratiu / Jutjats centrals 

Contenciós-Administratiu  

 

Import total: 329,46€ 

Escrit d'al·legacions i defensa duta a terme a la celebració de la vista  

 

197,68€ 

Proposició, pràctica de la prova i escrit conclusions, si escau  

 

131,78€ 
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Altres possibles serveis 

 

 

Tramitació d'incidents sobre mesures cautelars de l'executivitat de 

l'acte o disposició administrativa  

87,85€ 

Tramitació de possibles recursos interposats contra la Sentència  164,73€ 

 

 

 

CATEGORIA B 
Assumptes / Matèries de menor complexitat 

 
 

PROCEDIMIENTS ORDINARIS 

 
Serveis/treballs Actuacions davant del 

Jutjat Contenciós 

Administratiu 

 

 

 

Importe total: 1.230,50€ 

Actuacions davant de la 

Sala Contenciosa-

administrativa TSJ de 

Catalunya 

 

 

Importe total: 

1.640,64€ 

Escrit d’interposició del recurs contenciós administratiu i 

presentació de la demanda 

738,30€ 984,40€ 

Proposició i pràctica de la prova 246,10€ 328,12€ 

Escrit de conclusions 246,10€ 328,12€ 

 

 

Altres possibles serveis 

 

 

  

Tramitació d'incidents sobre mesures cautelars de l'executivitat 

de l'acte o disposició administrativa  

246,10€ 328,12€ 

Tramitació de possibles recursos interposats contra la 

Sentència  

615,24€ 820,34€ 

 

 

PROCEDIMENTS ABREUJATS 
 

Serveis / treballs  Actuacions davant el Jutjat Contenciós-

Administratiu / Jutjats centrals 

Contenciós-Administratiu  

 

Import total: 307,61€ 

Escrit d'al·legacions i defensa duta a terme a la celebració de la vista  

 

184,57€ 

Proposició, pràctica de la prova i escrit conclusions, si escau  

 

123,04€ 
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Altres possibles serveis 

 

 

Tramitació d'incidents sobre mesures cautelars de l'executivitat de 

l'acte o disposició administrativa  

82,02€ 

Tramitació de possibles recursos interposats contra la Sentència  153,80€ 

 

 

 

**Totes les quantitats previstes en aquest apartat són amb l’IVA inclòs. 
 
**Els preus unitaris s'incrementaran un 40% en el cas que el resultat del procediment 
sigui estimatori en la seva integritat, i un 60% per al supòsit de condemna en costes a 
l'altra part. 
 
**En cas que l’oferta econòmica no s’ajusti al model íntegre que figura al quadre del 
present annex, (tant quan l’Ajuntament actua com a demandant com quan actua com a 
demandat), la proposició presentada serà objecte de rebuig i exclusió de la present 
licitació.    
 

---------------------- 
 
**OBSERVACIONS:  

 

1. El criteri que es tindrà en compte per l'Ajuntament per determinar si els serveis que 
comporten un litigi, són de la Categoria A (major complexitat) o Categoria B (menys 
complexitat) serà el de la matèria objecte de controvèrsia. Tots els litigis relacionats amb 
l'àrea d'urbanisme-planejament (gestió, programació, llicències, disciplina etc.) seran 
reconduïts a la Categoria A de més complexitat. També s'inclouran en aquesta categoria 
els procediments en matèria contractual de quantia igual o superior a 100.000.-€. La resta 
de matèries, es reconduiran a la Categoria B.  
 
2. Per als serveis no inclosos expressament en l'Annex I, s'aplicaran els preus prèviament 
acordats per les parts, servint com a referència, de forma analògica, els sí concretats en 
l'oferta per a la jurisdicció contenciosa. Amb caràcter previ a la prestació del servei es 
presentarà un pressupost que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament.   
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