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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA 
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT FISCAL, 
LABORAL, COMPTABLE I JURÍDIC DE LA SOCIETAT CALAFELL EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A., MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 

 
I. PODER ADJUDICADOR. 
 
Nom: CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. 
Domicili social: Plaça Catalunya, 1 C.P: 43820 CALAFELL 
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calafell/customProf 
 
CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. (en endavant CEMSSA) està 
subjecta a les disposicions de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en 
endavant LCSP), relatives a la contractació no harmonitzada que com a poder adjudicador 
que no té caràcter d’Administració Pública li són aplicables. 
 
Informació als licitadors: 
 
En relació amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques, es podrà sol·licitar informació a la seu de CEMSSA (Carrer Sant Pere, 27-29, 
primera planta, Calafell), a través dels següents contactes: 
 
Adreça Electrónica: secretaria@calafell.org 
Telèfon: 977 699 099, extensió 113. 
 
II. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

 
1. És objecte del present plec de clàusules administratives particulars, la determinació de 

les condicions jurídiques i econòmiques que regiran l’adjudicació del CONTRACTE PER 
A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL, 
COMPTABLE I JURÍDIC DE LA SOCIETAT CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVEIS, SA (CEMSSA). 

 
2. Els treballs a desenvolupar es relacionen a la clàusula 2 del Plec de prescripcions 

tècniques (Detall dels serveis a realitzar). 
 

3. Les necessitats a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte estan 
acreditats a l’expedient. 

 
4. El present Plec, els seus annexes, així com tota la documentació que integra aquesta 

licitació, revestiran caràcter contractual. El contracte que signaran les parts s’ajustarà al 
contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrants del 
respectiu contracte. 
 

TIPUS DE CONTRACTE: DE SERVEIS 

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT: OBERT 

REGULACIÓ: NO HARMONITZADA 
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L’oferta presentada pel licitador que resulti adjudicatari serà igualment vinculant. 
 

III. NATURALESA DEL CONTRACTE.  
 

1. Aquest contracte es tipifica com a contracte de serveis de conformitat amb l’article 17 
LCSP. 

 
2. Aquest contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, a 

l’empara de l’article 26 LCSP. 
 

3. D’acord amb l’article 26 LCSP els contractes privats es regiran, en quant a la seva 
preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, per la LCSP i les seves 
disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament la resta de normes de dret 
administratiu o en el seu cas de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte i 
entitat contractant. 

 
En quant als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran per les normes de 
dret privat. 

 
4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació, 

efectes, compliment i extinció del contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció civil, 
de conformitat amb l’article 27.2 LCSP. 

 
5. En cap circumstància l’existència d’aquest contracte ha de comportar una relació de 

dependència laboral entre CEMSSA i el personal de l’empresa adjudicatària ni, per tant, 
una consolidació de les persones que hagin executat el contracte com a personal de 
CEMSSA. 

 
6. La classificació estadística de productes per a activitats en la Comunitat Europea (CPA 

2008) i la classificació del contracte segons la nomenclatura CPV de la Comissió 
Europea té els següents codis:  

 
CPA: 86219, 86220 CPV: 79211100-7 Serveis de comptabilitat 
CPA: 86219 CPV: 79211110-0 Serveis de gestió de nòmines 
CPA: 86300 CPV: 79220000-2 Serveis fiscals 
CPA: 86300 CPV: 79221000-9 Serveis d’assessorament tributari 
CPA: 86300 CPV: 79222000-6 Servicios de preparació de declaracions d’impostos 
CPA: 86111-86120, 86190 CPV: 79111000-5 Serveis d’assessoria jurídica 

 
IV. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 
 

1. L’òrgan de contractació pel present contracte és el Consell d’Administració de CEMSSA, 
a l’empara de l’article 13.2 de les Instruccions internes de contractació de CEMSSA i de 
l’article 13e dels Estatuts de la Societat, d’acord amb el qual, al Consell d’Administració 
li correspon la representació de la Societat a l’hora que té els més amplis poders per a 
la gestió i administració de la Societat. 

 
2. L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 

 
3. El present contracte s’adjudicarà pel procediment obert, de conformitat amb els articles 

131, 146 i 156 LCSP. 
 

V. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ. 
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La present licitació es publicarà en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Calafell, 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tarragona/customProf 
 
VI. DRETS I OBLIGACIONS. 

 
A) Seran obligacions del contractista, a més de l’obligació de complir el contracte en la 

seva forma indicada en el present Plec, en el Plec de prescripcions tècniques i en la 
seva oferta, les següents: 

 
1. Estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria fiscal, laboral i 

d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en general, de les que li 
corresponguin com a empresa o industrial. L’adjudicatari serà responsable de 
totes les obligacions i prestacions que la legislació laboral estableix per al personal 
que dugui a terme el contracte, d’acord amb les disposicions dels convenis i les 
ordenances de treball que hi siguin aplicables. 

 
D’alta banda, el contractista, en relació als seus treballadors, haurà de complir 
estrictament i durant tota la vigència del contracte amb les mesures de prevenció 
de riscos laborals establertes per la normativa vigent (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre) incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut, i 
també en el plec de prescripcions tècniques. 

 
2. Posar en coneixement de l’òrgan de contractació les contractacions del nou 

personal que hagi d’adscriure’s al servei contractat i d’acreditar la seva afiliació i 
alta a la Seguretat Social. 

 
3. Presentar còpies de les liquidacions efectuades a la Seguretat Social amb els 

corresponents butlletins de cotització, models TC1 i TC2 del personal que 
desenvolupi el servei, a requeriment de CEMSSA.  

 
4. Subscriure i tenir vigent en tot moment la corresponent assegurança que cobreixi 

el concepte de ‘’Responsabilitat Civil’’, pels possibles danys i perjudicis que es 
puguin causar com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 
del contracte. Prèviament a l’adjudicació del contracte, el contractista haurà de 
lliurar a la Societat una còpia de l’esmentada assegurança i del rebut que acrediti 
el seu pagament. Cada any, el contractista aportarà a la Societat, fotocòpia del 
rebut acreditatiu de la renovació de la pòlissa, la qual s’ha de mantenir en vigor 
durant el temps que duri el contracte. 

 
En el cas que el contractista sigui una UTE, haurà de subscriure la corresponent 
assegurança de responsabilitat civil per l’import mínim indicat, a nom de la pròpia 
UTE, i prèviament a l’adjudicació del contracte n’haurà d’aportar una còpia i el 
rebut que acrediti al seu pagament o, en el seu defecte, declaració responsable de 
que així es procedirà. En qualsevol cas, prèviament a l’inici d’execució del 
contracte, n’haurà d’aportar una còpia i el rebut que n’acrediti el seu pagament. 
Cada any haurà d’aportar a la Societat fotocòpia del rebut acreditatiu de la seva 
renovació. 
 
Subsidiàriament, si cadascuna de les empreses que conformen la UTE, opten per 
assegurar els danys i perjudicis que causi la UTE com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, a través de les seves 
assegurances de responsabilitat civil, com a una extensió d’aquestes, caldrà que 
aportin un certificat de la o les companyia/es, en el que es declari que cadascuna 
de les pòlisses ja inclou, en alguna de les seves clàusules, aquesta cobertura, i 
per l’import mínim indicat en els plecs.  
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En tot cas, prèviament a l’adjudicació del contracte hauran d’aportar còpia de les 
pòlisses i els rebuts que acrediten el pagament de les mateixes i cada any s’haurà 
d’aportar a la Societat la fotocòpia del rebut acreditatiu de la renovació de la 
pòlissa. 

 
5. El contractista només podrà concertar amb tercers la realització parcial de la 

prestació, de conformitat a l’article 215 LCSP. 
 

6. El contractista podrà cedir o traspassar a un tercer, els drets i les obligacions 
dimanats del contracte, amb els límits i requisits previstos a l’article 214 LCSP. 

 
7. Tenir l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequat 

desenvolupament de totes les obligacions derivades de l’objecte del contracte i de 
les especificacions esmentades en el plec de prescripcions tècniques, que haurà 
de complir. 

 
8. Iniciar la prestació del servei en la data assenyalada com d’inici de vigència del 

contracte. 
 

9. Haurà de designar un Representant, amb poder suficient, en quant a les 
operacions d’execució del contracte, mitjançant el qual es canalitzaran totes les 
relacions derivades d’aquesta adjudicació entre el Responsable del Contracte que 
designarà CEMSSA i l’empresa adjudicatària. 

 
10. Les demés establertes al Plec de prescripcions tècniques que regulen el 

servei. 
 
B) Són drets del contractista: 

 
Rebre de CEMSSA el preu que resulti de l’oferta acceptada, en la forma que es conté 
en la clàusula reguladora del preu del contracte. 
 

C) Constituiran obligacions de CEMSSA, les següents: 
 

a. Abonament puntual al contractista, en la forma que s’indica en la clàusula IX 
d’aquest plec, del preu de les factures que presenti l’adjudicatari. 
 

b. Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de caràcter extern 
que es puguin presentar i afectin a la normal execució del contracte. 
 

c. Qualsevol altra que legalment li correspongui. 
 
D) Són facultats de CEMSSA: 
 

a. Fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari mitjançant la inspecció del contracte, del 
personal que es designi a l’efecte, i donar les ordres oportunes per mantenir i, en 
el seu cas, restablir la deguda prestació. 

 
L’òrgan de contractació designarà, de conformitat amb l’article 62 LCSP, un 
responsable del contacte a qui correspondrà supervisar-ne l’execució, i adoptar 
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada, deixant salvada l’adopció de les 
decisions que corresponguin a l’atribució exclusiva de l’òrgan de contractació. 
 
El Responsable del Contracte podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a 
l’ens, organisme o entitat contractant o aliena a aquest. 
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El control que exercirà CEMSSA mitjançant el Responsable del Contracte sobre el 
servei serà quantitatiu i qualitatiu i abastarà els següents factors, a títol enunciatiu: 

 
1. Control de la prestació: acompliment de les periodicitats, personal i demés 

determinants a les prescripcions tècniques i a l’oferta. 
 
2. Control de compliment normatiu: matèries de protecció d’ocupació, condicions 

de treball, protecció del medi ambient, seguretat social, protecció d’higiene en 
el treball, prevenció de riscos laborals, igualtat efectiva de dones i homes i 
protecció de dades personals. 

 
b. Imposar a l’adjudicatari les sancions i correccions que procedeixin per infraccions 

en la prestació dels serveis. 
 

VII. DURADA DEL CONTRACTE. 
 

1. El termini de durada del contracte s’estableix en DOS ANYS, a partir de la data de 
formalització del mateix, i es podrà prorrogar per DOS ANYS més, fins a un màxim total 
de 4 anys, per acord de les parts manifestat de forma expressa abans de la seva 
finalització o de la seva pròrroga, de conformitat amb l'article 29 LCSP.  

 
2. S’entendrà també prorrogat el contracte obligatòriament per a l’empresa adjudicatària 

en cas de resolució o finalització del termini contractual, fins que no s’hagi dut a terme 
una nova licitació per adjudicar el contracte i s’hagi procedit a la formalització i a l’inici 
d’execució d’aquest. En tot cas aquest termini no superarà els 6 mesos. 

 
VIII. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE. 

 
1. El pressupost base de licitació s’estableix en la quantitat màxima anual de VINT-I-CINC 

MIL EUROS (25.000,00 €) de pressupost net, més CINC MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA EUROS (5.250,00 €) en concepte d’IVA calculat al 21%, que 
representa un total de TRENTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (30.250,00 
€), IVA inclòs.  

 
2. Aquest pressupost de licitació inclou tots els factors de valoració i les despeses que, 

segons els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de 
l’adjudicatari. 

 
3. En aquesta licitació no es preveuen despeses d’anuncis de licitació i d’adjudicació. 

 
4. En les proposicions presentades pels licitadors s’entendran compresos a tots els efectes 

els tributs de qualsevol tipus que gravin el contracte a executar, exceptuant, la pertinent 
quota de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 
5. De conformitat amb el que determina l’article 101 LCSP, el valor estimat del contracte 

es fixa en CENT DEU MIL EUROS (110.000,00 €), sense incloure l’IVA (2 anualitats del 
contracte + la possible pròrroga de 2 anys i el 10% de modificació de contracte previst a 
la clàusula XXIII del present plec). 

 
IX. FORMA DE PAGAMENT. 

 
1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu fixat per a la realització dels serveis, 

amb exclusió dels no prestats i de les possibles sancions que es poguessin imposar, de 
conformitat amb el preu establert a l’adjudicació del contracte i el de les modificacions si 
les hagués. 
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2. El pagament es farà efectiu mensualment, prèvia presentació de la factura i una vegada 

hagi estat degudament conformada. 
 

X. REVISIÓ DE PREUS. 
 
En aquest contracte no procedeix la revisió de preus, excepte de conformitat amb el previst 
a l’article 103 LCSP. 
 
XI. CAPACITAT I APTITUD PER CONTRACTAR. 

 
1. Tindran l’aptitud per contractar amb el Sector Públic, les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en 
cap supòsit d’incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en l’article 71 
LCSP i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional per a 
desenvolupar l’objecte del contracte. 

 
L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte i han de 
disposar d’una organització dotada d’elements personals i mitjans materials suficients 
per a la deguda execució del contracte. 

 
2. Les persones físiques o jurídiques d’Estats que no pertanyen a la Unió Europea hauran 

de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent 
espanyola, que s’acompanyarà a la documentació que es presenti que l’estat de 
procedència de l’empresa estrangera admet a la seva vegada la participació d’empreses 
espanyoles en la contractació amb l’Administració i amb els ens, organismes o entitats 
del sector públic assimilables als enumerats a l’article 3 LCSP, en forma 
substancialment anàloga. 

 
3. Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no 

espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea que, de conformitat amb la legislació 
de l’Estat en que estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació del 
que es tracti. Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes 
empreses exigeixi una autorització especial o que pertanyin a una determinada 
organització per poder executar el contracte del qual es tracti, hauran d’acreditar que 
compleixen amb aquest requisit. 

 
4. També podran presentar proposicions d’acord amb l’article 69 LCSP les unions 

d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte sense que sigui necessària la 
formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació 
del contracte al seu favor. 

 
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats 
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb 
poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte se’ns 
derivin fins l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats 
que puguin atorgar per cobraments i pagaments de quanties significatives. 
 
A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió 
temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la 
participació de cadascun d’ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-se 
formalment en una unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. 
 
La durada de les unions temporals d’empresaris serà coincident amb la del contracte 
fins a la seva extinció. 
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5. No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació 
les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 
relatives a aquest contracte si, aquesta participació pogués provocar restriccions a la 
lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi o favor en relació a la resta de 
les empreses licitadores. 

 
XII. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 
De conformitat amb l’article 87 LCSP, en aquesta licitació les empreses hauran d’acreditar 
la solvència econòmica i financera pel següent mitjà: 
 

- Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any 
de major volum de negoci dels tres últims finalitzats haurà de ser almenys una 
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte. 

 
XIII. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÉCNICA O PROFESSIONAL 
 
De conformitat amb l’article 90 LCSP, en aquesta licitació les empreses hauran d’acreditar 
la solvència tècnica o professional pels següents mitjans: 
 

- El licitador haurà de presentar una relació dels principals serveis d’objecte anàleg 
dels últims tres (3) anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels 
mateixos, l'import anual del qual acumulat l'any de major execució sigui igual o 
superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte. 

 
Per acreditar-ho haurà de presentar com a mínim dos (2) certificats expedits pel 
client on consti import, objecte contractual i any d’execució o mitjançant certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic. A falta d’aquests certificats, mitjançant una declaració de l’empresari, 
l’aportació dels contractes o aquella documentació que ho acrediti. En tot cas, 
aquestes darreres formes d’acreditar la solvència hauran de ser admeses com a 
vàlides per CEMSSA. 

 
XIV. PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR 

 
1. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del 

contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present 
licitació sense cap excepció o reserva. 

 
2. Els licitadors presentaran les proposicions en tres (3) sobres amb la documentació que 

en cadascuna s’enumera: 
 

A) El sobre A es presentarà tancat i en la part exterior figurarà el següent text: 
‘’Documentació administrativa per participar en la licitació convocada per adjudicar el 
contracte dels serveis d’assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic de la 
societat CEMSSA’’, presentada per..................... 

 
Dins d’aquest sobre, les empreses licitadores han de presentar la documentació 
següent: 

 
a) El Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual s’adjunta com a 

Annex II a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent: 
 

A. Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 
del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 
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B. Que es compleixen els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 

professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 
 

C. Que no està incursa en cap prohibició de contractar; 
 

D. Que es compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i 
que es poden acreditar mitjançant el DEUC. 

 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o 
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com 
les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon 
mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de 
les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona 
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han 
d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A 
del DEUC. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació 
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta 
licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les 
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la 
proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-
se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC 
separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses 
de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de 
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de 
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de 
les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, 
d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no 
figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan 
obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests 
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes 
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a 
l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius 
corresponents. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
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Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que 
estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un 
Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar 
els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en 
aquests registres. 

 
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 

 
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 

 
En cas que s’observessin defectes o omissions esmenables, ja sigui en la 
documentació presentada o en la declaració responsable, l’òrgan de contractació 
atorgarà un termini per esmenar-ho. 
 
Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a interposar recursos 
sense que s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions 
quedarà a disposició dels interessats. 

 
B) El sobre B es presentarà també tancat, figurant en la part exterior el següent text 

“Proposta tècnica i altra documentació a valorar d’acord amb criteris subjectius (que 
depenen d’un judici de valor) d’adjudicació per participar en la licitació convocada per 
adjudicar el contracte dels serveis d’assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic 
de la societat CEMSSA’’ presentada per................................. . 

 
S’hi inclourà la documentació següent: 

 
a) Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 

valor, que es concreta en:  
 

Memòria tècnica, amb el contingut mínim previst a les clàusules 12 i 13 del plec de 
prescripcions tècniques. 
 
El document de la memòria només podrà tenir un màxim de 50 pàgines (a una 
sola cara) incloent-hi gràfics, fotografies i dibuixos. El caràcter haurà de ser ARIAL 
de 12 polsades, a espai 1,5, marges dret, i inferior 2,5cm, superior 4cm, i esquerre 
3cm, les pàgines hauran d’anar numerades en el marge superior dret. No es 
comptaran portada i contraportada si hi hagués. 
 
La no inclusió de la memòria tècnica comportarà l’exclusió del licitador.  
 
NOTA: La memòria tècnica s’ha de limitar a exposar la metodologia de treball i no 
ha de contenir cap referència al respecte del personal que integrarà l’equip 
professional que executarà la prestació, ja que això és objecte de valoració per 



10 

 

criteris objectius. La incorporació en la memòria de dades que hagin de ser 
valorades en el sobre C (criteris objectius) determinarà l’exclusió del licitador.  

 
b) Declaració en la qual les empreses licitadores especifiquin quins documents i/o 

dades tècniques incorporades en el sobre B són al seu parer confidencials.  
 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B 
es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, 
tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres 
persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la 
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta 
econòmica de l’empresa. 
 
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma 
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin 
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial.  
 
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades 
respecte de determinats documents i dades presentades per les empreses 
licitadores, correspon a l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud 
d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de confidencial és 
adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 
afectades. 

 
C) El sobre C es presentarà també tancat, figurant en la part exterior el següent text 

‘’Proposició relativa als criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules per 
participar en la licitació per adjudicar el contracte dels serveis d’assessorament fiscal, 
laboral, comptable i jurídic de la societat CEMSSA’’ presentada 
per................................. . 

 
La proposició contindrà l’oferta econòmica, signada pel licitador, relativa als criteris 
avaluables mitjançant xifres o percentatges, relacionats amb els criteris d’adjudicació 
de la clàusula 13 del plec de prescripcions tècniques.  
 
Aquesta es presentarà amb el model establert al final del present Plec (Annex I). 

 
XV. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

 
1. El termini de presentació de proporcions serà de 15 dies naturals a comptar del dia 

següent de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant accessible en 
la següent direcció de la Web: 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calafell/customProf 
 

2. Els sobres es presentaran pel licitador o per mandatari seu en algun dels llocs següents: 
 
- Oficines de CEMSSA, situades, al Carrer Sant Pere, 27-29, primera planta, de 

Calafell, en horari de 09 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.  
 

- A les següents oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament de 
Calafell: 
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a) SAC de CALAFELL POBLE (Plaça de Catalunya, 1) 

 
• De dilluns a dijous: 8-15h.  
• Divendres i vigílies de festius: 8-14.30h.  
• Dissabtes: 9-13h.  

 
b) SAC de SEGUR DE CALAFELL (Carrer de Joan Maragall, 30-32)  

 
• De dilluns a divendres: 8-14h.  

 
c) SAC de CALAFELL PLATJA (Carrer de Sant Pere, 29) 

 
• De dilluns a divendres: 8-14h. 

 
3. També podrà ser enviada la documentació per correu. En aquest cas els 3 sobres 

vindran inclosos en un quart i el licitador haurà de remetre per fax (núm. 977.693.507) o 
correu electrònic (secretaria@calafell.org), el justificant de la data i hora d’entrada a 
l’oficina de correus. L’oferta no serà admesa si el justificant de proposició sobrepassa 
les 14:00 hores del dia de finalització del termini de presentació de proposicions. Així 
mateix l’anunci de remissió del justificant haurà de comunicar-se el mateix dia. 
Transcorregut, no obstant, 10 dies següents a l’esmentada data sense que s’hagi rebut 
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 

4. Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada. 
 

5. Les proposicions presentades fora del termini establert a l’anunci de la licitació no seran 
admeses sota cap concepte ni circumstància.  

 
6. Les proposicions es formularan conforme el model establert en aquest Plec, 

acompanyades de la documentació enumerada en la clàusula anterior. Cada licitador no 
podrà presentar més d’una proposició i no s’acceptaran ni variants ni millores. Tampoc 
podrà subscriure cap proposta en unió temporal d’empresaris si he ha fet 
individualment. La contradicció d’aquest principi donarà lloc a la desestimació de totes 
les proposicions per ell presentades segons el prevista l’article 139 LCSP. 

 
7. Les proposicions seran secretes i s’aplicaran els mitjans que garanteixin aquest caràcter 

fins al moment en què hagi de procedir-se a l’obertura en públic de les mateixes. 
 

XVI. INFORMACIÓ ALS LICITADORS. 
 
Els interessats podran sol·licitar informació en relació amb les condicions jurídiques, 
econòmiques i tècniques del contracte i sobre la documentació a presentar a través del 
següent contacte: Sr. Eugeni Giménez, telèfon: 977 699 009, extensió 113, adreça 
electrònica: egimenez@cemssa.cat. Podrà sol·licitar-se també la remissió dels plecs a la 
direcció electrònica que indiqui el sol·licitant sempre que aquesta remissió es sol·liciti amb 
una antelació mínima de 6 dies a la data límit de presentació de proposicions. 
 
XVII. MESA DE CONTRACTACIÓ. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓ I OBERTURA DE 

PROPOSICIONS. 
 
1. El dia assenyalat per l’obertura de la documentació de caràcter general, es constituirà la 

Mesa de Contractació. 
 
2. La Mesa de Contractació serà l’òrgan competent per a efectuar la valoració de les 

ofertes. 
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La Mesa de contractació està integrada pels membres següents: 

 
a) Un president: El conseller delegat de la societat. 
 
b) Els vocals:  

 
a. El secretari de la societat  

 
b. El vicesecretari de la societat 

 
Tots els membres de la Mesa de Contractació tindran veu i vot. Les funcions de 
secretaria de la mesa de contractació seran realitzades per la TAG de Secretaria de 
l’Ajuntament de Calafell. 

 
3. L’obertura del sobre A que conté la documentació de caràcter general la realitzarà la 

Mesa de contractació el cinquè dia següent al del venciment del termini de presentació 
de proposicions. 

 
a. Qualificada la documentació del sobre A i, si s’escau, esmenats els defectes o 

omissions detectats, la mesa es pronunciarà de forma expressa al respecte de les 
entitats admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.  
 

b. A continuació es convocarà l’acte públic d’obertura dels sobres B, que conté la 
documentació tècnica dels licitadors admesos que ha de ser valorada d’acord amb 
els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor. La convocatòria d’aquest 
acte s’efectuarà mitjançant publicació en el perfil del contractant, amb una antelació 
mínima de 48 hores. En aquest acte, la mesa durà a terme les següents actuacions: 
 

1.- Es llegiran els acords de la mesa adoptats sobre l’admissió o inadmissió dels 
licitadors. 

 
2.- S'obriran els sobres B, quin contingut serà lliurat al personal tècnic al que la 

mesa encarregui la seva valoració.  
 

c. Valorada la documentació del sobre B, la Mesa convocarà una nova sessió de 
caràcter públic en la que tindrà lloc l’obertura dels sobres C, que contenen la 
documentació quina valoració depèn de criteris automàtics. En aquesta sessió, la 
mesa durà a terme les següents actuacions: 
 

1.- Es llegiran els acords de la mesa adoptats sobre la puntuació de les 
proposicions valorables mitjançant un judici de valor. 

 
2.- S'obriran i llegiran les propostes valorables de forma automàtica (sobres C), 

amb invitació als interessats a que plantegin els dubtes que tinguin.  
 
La convocatòria es farà amb la mateixa forma i antelació que la prevista pel sobres 
B. 
 

4. Si els dies de venciment del termini de presentació de proposicions o d’obertura de 
pliques cauen en dissabte o festiu, aquests actes es traslladaran al següent dia hàbil. 

 
5. La Mesa de Contractació a la vista d’aquests informes ordenarà de forma decreixent les 

ofertes presentades i proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que contingui la 
proposició més avantatjosa. 
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6. Per la realització de les funcions de la Mesa de Contractació, de conformitat amb la 
normativa vigent, aquesta podrà sol·licitar l’assessorament tècnic necessari, i emesos 
els informes, es tornarà a convocar la mateixa. 

 
XVIII. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. L’adjudicació del contracte s’acordarà pel Consell d’Administració en proposta motivada. 

L’adjudicació es notificarà a tots els licitadors i, simultàniament, es publicarà al Perfil del 
contractant, indicant-ne el termini en què hagi de procedir-se a la seva formalització. 
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan existeixi alguna oferta 
o proposició que sigui admesa d’acord amb els criteris dels plecs. 

 
2. Amb caràcter previ, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat 

l’oferta més avantatjosa perquè dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del 
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la següent documentació: 

 
a) La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, incloent l’acreditació d’estar al 
corrent en el pagament de l’impost d’activitats econòmiques. 

 
b) La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, acreditant, 
específicament, que els treballadors que ocuparan per executar el contracte estan 
afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social o disposin d’un contracte mercantil signat 
amb els mateixos.  

 
Alternativament, en cas de no tenir encara contractats els treballadors que 
s’ocuparan en l’execució del contracte, una declaració de responsable conforme 
acreditarà l’afiliació i alta de tots ells quan els hagi contractat i sempre amb caràcter 
previ a l’inici de la prestació de l’activitat contractada. 

 
c) Resguard de constitució de la garantia definitiva prevista a la clàusula XXI d’aquest 

plec. 
 

d) Presentació de la còpia de la pòlissa de responsabilitat civil esmentada a la clàusula 
VI.A.4 d’aquest plec, així com del rebut que n’acredita el pagament. 

 
e) La documentació que acrediti la possessió i validesa dels documents acreditatius del 

compliment dels requisits previs i que fou substituïda per la declaració de 
responsable (Annex II) a què fa referència l’article 141 LCSP. 

 
f) En el seu cas, qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per contractar. 

 
Si en el termini assenyalat no s’acomplís adequadament amb el requeriment, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta procedint-se, en aquest cas, a sol·licitar la 
mateixa documentació al licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades 
les ofertes. 
 
No obstant i, únicament pel que es refereix a la documentació recollida a l’apartat e), si 
aquesta es presentés incompleta o amb defectes esmenables, l’òrgan de contractació 
atorgarà un termini per esmenar-ho. 

 
3. L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents 

a la recepció de la documentació en els termes establerts en l’article 150 LCSP. 
 

XIX. PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
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1. El contracte es perfeccionarà amb la formalització, en virtut de la qual l’adjudicatari i 

CEMSSA restaran obligats al seu compliment. 
 

2. El contracte es formalitzarà en document privat i s’ajustarà a les condicions de la 
licitació. No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’atorgui en 
escriptura pública amb les despeses al seu càrrec. 

 
3. En el cas que el contracte s’adjudiqués a una UTE aquesta haurà d’acreditar la seva 

constitució en escriptura pública abans de la formalització del contracte. 
 

4. El contracte s’haurà de formalitzar en un termini màxim de 5 dies a comptar del dia 
següent de la notificació de l’adjudicació. 

 
XX. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I SELECCIÓ D’EMPRESA 

ADJUDICATÀRIA. 
 

1. De conformitat amb la clàusula 13 del Plec de prescripcions tècniques del contracte, es 
considerarà oferta anormal o desproporcionada quan el preu ofertat pel licitador sigui 
desproporcionat d’acord amb el criteri previst a l’article 149 LCSP i 85 del RGLCAP. 
 

2. En cas d’empat de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris 
objectius d’adjudicació, s’aplicaran els següents criteris de preferència per l’ordre que 
segueix: 

 
a) Prevaldran les proposicions presentades per aquelles empreses públiques o privades 

que demostrin que tenen en la seva plantilla un nombre de treballadors amb 
discapacitat superior al 2%. 

 
b) Si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la proposició 

econòmica més avantatjosa, acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al 2% tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixes i/o 
indefinits en la seva plantilla. 

 
c) En el cas que diverses empreses licitadores empatin quant a la proposició econòmica 

més avantatjosa, així com en el percentatge de treballadors fixes i/o indefinits en 
plantilla, es decidirà l’adjudicació per sorteig entre aquestes empreses. 

 
XXI. GARANTIA I FORMA DE CONSTITUCIÓ. 

 
1. Per concórrer a la licitació regulada en aquest plec no és necessària la constitució de 

garantia provisional. S’estableix una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import 
d’adjudicació, IVA exclòs. L’adjudicatària haurà de constituir aquesta garantia en 
qualsevol de les formes admeses en l’article 108 LCSP i dins el termini dels 10 dies 
hàbils següents a la recepció del requeriment de l’òrgan de contractació prevista la 
clàusula XVIII. 

 
2. Al règim de garanties prestades per tercers li serà d’aplicació el que disposa l’article 112 

LCSP. 
 

3. Serà d’aplicació el que disposa l’article 109 LCSP per reposició i reajustament de les 
garanties. 

 
4. La garantia respon dels conceptes enumerats en l’article 110 LCSP, com són les 

penalitats imposades al contractista, la correcta execució de les prestacions 
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contemplades en el contracte de les seves obligacions, els danys i perjudicis ocasionats 
a conseqüència de l’execució del contracte o pel seu incompliment, i l’existència de vicis 
o defectes. 

 
5. La devolució i cancel·lació de les garanties es regirà pel que disposa l’article 111 LCSP. 

Aquesta serà retornada al contractista, una vegada hagi complert satisfactòriament 
l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 311 LCSP. Dins dels 15 dies 
anteriors a aquest venciment, els tècnics responsables del contracte hauran d’emetre 
informe per a procedir a la devolució de la garantia definitiva. 

 
XXII. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

 
1. El compliment de l’objecte d’aquest contracte s’entén a risc i ventura de l’empresa 

adjudicatària, de conformitat amb l’article 197 LCSP. 
 

2. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi vençut el termini contractual 
i, en el seu cas la pròrroga, i s’hagi assolit la totalitat de l’objecte del contracte a 
satisfacció de CEMSSA de practicar a l’empresa adjudicatària la liquidació del contracte 
i abonar-li el saldo resultat de conformitat amb l’article 210 LCSP. 

 
XXIII. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE. 

 
1. Un cop perfeccionat el contracte, només podrà modificar-se per raons d’interès públic, 

quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter 
taxat, es preveuen a l’article 205 LCSP. 

 
2. Aquestes modificacions que són obligatòries pel contractista, no poden alterar les 

condicions essencials de la contractació i adjudicació del contracte i s’han de limitar a 
introduir les variacions estrictament indispensables. El procediment a seguir, en tot cas, 
és el previst a l’article 207 LCSP, resultat obligat procedir a la formalització de la 
modificació en virtut del previst 206 LCSP. 

 
3. En cap cas la modificació del contracte es podrà realitzar amb la finalitat d’addicionar 

prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del 
contracte a fi de què es puguin contemplar finalitats noves no previstes en la 
documentació preparatòria del contracte, o incorporar una prestació susceptible 
d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha de fer una nova 
contractació de la prestació corresponent. 

 
XXIV. CONFIDENCIALITAT 
 
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP, relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la 
informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a 
confidencial, part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial el 
que respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. 
Els òrgans de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu 
consentiment. 
 
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella 
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i que se li hagués 
donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia 
naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 
anys des del coneixement d’aquesta informació, a excepció que els plecs o el contracte 
estableixin un termini més gran. 
 
XXV. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES. 
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En el cas que per l’assumpció del contracte o en el seu desenvolupament, el contractista 
hagués de tenir accés a dades de caràcter personal per a una execució i gestió correcta 
del concepte contractat, el contractista se sotmet expressament al compliment del que 
s’estableix en els articles següents sobre seguretat de dades, secret professional, 
eliminació i propietat de les dades i remissió al marc legal vigent. 
 
Seguretat de les dades: 
 
El contractista es compromet a adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i 
organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva 
alteració, pèrdua, tractament, divulgació, duplicació o accés no autoritzat, tenint en compte 
l’estat de la tecnologia, les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, 
tant si provenen de l’acció humana o de mitja físic o natural. 
 
Propietat de les dades: 
 
El contractista reconeix expressament que les dades de caràcter personal a les què es 
refereix el present document, són d’exclusiva propietat de CEMSSA, per la qual cosa no 
podrà aplicar-les o utilitzar-les amb la finalitat diferent a la del contracte, ni cedir-les a 
tercers, ni tan sols per a l’execució del present contracte, en regim de subcontractació, fora 
dels termes pactats en l’encàrrec. 
 
Eliminació de les dades: 
 
El contractista s’obliga a trametre a CEMSSA, un cop finalitzat l’encàrrec, i en un termini no 
superior a vuit dies, un document de reconeixement explícit de l’eliminació de les dades 
cedides en qualsevol format i suport. 
 
Remissió de la llei: 
 
Sense perjudici del previst en el present document, el contractista s’obliga a respectar el 
que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, en tot allò que 
t’afecta per raó del seu accés a les dades caràcter personal de CEMSSA. 
 
XXVI. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES I REGIM SANCIONADOR. 

 
1. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva 

realització i amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest plec de 
clàusules, en el plec de condicions tècniques i amb les que hagi proposat l’empresa 
adjudicatària en la seva oferta, sempre que hagin estat acceptades . 
 

2. Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, per causa 
imputable al mateix, incompleixi amb les seves obligacions i/o compleixi defectuosament 
amb les prestacions objecte del contracte, el Consell d’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de sancions, de 
conformitat amb l’article 193 LCSP. 
 

3. Les infraccions poden donar lloc a la imposició de sanció es tipifiquen en molt greus, 
greus i lleus. 
 
Son infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les obligacions d’ordre laboral del contractista envers el 
personal. 
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- La paralització total de la prestació dels serveis objecte de contractació per causa 
imputable a l’empresa adjudicatària. 

 
Son infraccions greus: 
 

- No prestar els serveis en la forma disposada en el present plec, el plec de 
condicions tècniques i en els concretats en l’oferta guanyadora de la licitació. 
 

- Qualsevol altre que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels plecs 
reguladors de la contractació del servei, i suposin greu pertorbació en el 
funcionament dels serveis o per els interessos generals. 

 
Son infraccions lleus: 

 
- Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les prescripcions 

dels plecs reguladors de la contractació del servei, i no suposin greu pertorbació 
en el funcionament dels serves i per els interessos generals. 
 

- Aquelles accions i/o omissions que no estiguin contemplades com a faltes greus o 
molt greus relacionades amb la prestació del servei. 

 
4. Les infraccions seran sancionades amb multes de forma i quantia següents: 

 
Infraccions molt greus: 
 

Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes per import de fins a 
1.000,00€. La reiteració de faltes molt greus comportarà la resolució del contracte. 

 
Infraccions greus: 
 

Les infraccions greus seran sancionades amb multes per import de 500,00€ sens 
perjudici de declarar la resolució del contracte si es produeix la comissió de cinc 
infraccions greus consecutives en l’interval d’un any. 

 
Infraccions lleus: 
 

Les infraccions lleus seran sancionades amb apercebiment i/o multes per import de 
200,00€. 

 
En qualsevol cas, l’acumulació d’infraccions lleus podrà ser considerada com a 
infracció greu quan, tot i haver estat posades en coneixement de l’adjudicatari, 
continuïn produint-se. 

 
Les penalitats es faran efectives descomptant el seu import sobre el de la factura 
corresponent al mes següent de la notificació de la imposició de la penalitat. 
 
Per procedir a la imposició de les penalitats indicades anteriorment serà necessari que 
els incompliments que puguin donar lloc a les mateixes quedin certificats pel 
Responsable del Contracte. D’aquesta certificació se’n donarà trasllat al contractista 
per tal que realitzi les al·legacions oportunes en el termini de 10 dies hàbils. De tota la 
documentació se’n donarà trasllat a l’òrgan de contractació que resoldrà sobre la 
imposició de la penalitat de conformitat amb l’article 193 del LCSP. 
 

5. La imposició de sancions no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 
tenir dret CEMSSA, com a conseqüència de l’incompliment del contractista.  
 



18 

 

6. Sens perjudici de l’establert en els apartats anteriors d’aquesta clàusula, per les causes 
de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta, s’estarà al que 
disposen els articles 211, 212, 213 i 313 LCSP. 
 
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 
reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGLCAP. 
 

XXVII. RECURSOS I JURISDICCIÓ. 
 
Les qüestions litigioses sorgides durant el procediment de contractació i fins a l’adjudicació 
del contracte de naturalesa privada, seran resoltes per l’òrgan de contractació, les 
resolucions del qual posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnades mitjançant 
recurs contenciós administratiu. Per tant, l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà 
el competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació i adjudicació dels 
contractes privats, sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs de reposició 
d’acord als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Pel que fa les controvèrsies sargidores entre les parts en relació als efectes, compliment i 
extinció dels contractes privats, en aquest cas serà competent l’ordre jurisdiccional civil. 
 
XXVIII. REGIM JURÍDIC. 
 
El contracte es regirà pel present plec de clàusules administratives particulars i pel plec de 
prescripcions tècniques, per les Instruccions Internes de Contractació aprovades per 
CEMSSA i a més: 
 
- Quant a la seva preparació i fins a l’adjudicació: 
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

b) El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 

c) El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic. 
 

d) El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 

e) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

f) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, segons l’ordre de relació que sigui aplicable. 
 

g) Supletòriament, la resta de normes de Dret Administratiu. 
 

h) En defecte, les normes del Dret Privat. 
 
- Quant als seus efectes i extinció: 

 
a) Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de Societats de Capital. 
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b) Codi de Comerç en matèria mercantil i pel Codi Civil en matèria de drets i obligacions 

(articles 1.655 al 1708, R.O. de 24 de juliol de 1889). 
 

c) Les demés normes de dret privat. 
 
  



20 

 

 
ANNEX I: MODEL DE PROPOSICIÓ SOBRE C 
 
 
PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ CONVOCADA PER ADJUDICAR 
EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL, 
COMPTABLE I JURÍDIC DE LA SOCIETAT CEMSSA 
 
 
En/na ----------------- amb domicili a --------------------, i amb DNI núm. ------------------------, en 
nom propi (o en representació de ------------------- com ho acredito per --------------------), 
assabentat de la convocatòria de licitació publicada en el Perfil del Contractant hi pren part 
en la licitació i es compromet  
 

A) A realitzar les prestacions pròpies del servei, per un preu anual de -------€ (lletra i 
xifres) IVA exclòs, més ---------€ (lletra i xifres en concepte d’IVA, calculat al tipus ------
-%), de conformitat amb les condicions que s’estableixen en el plec de clàusules 
administratives particulars i en el plec de condicions tècniques reguladores del 
contracte i que s’accepten en la seva integritat. 

 
B) A adscriure a la prestació el següent personal amb la titulació i experiència que tot 

seguit s’indica: 
 

B.1.- TITULACIONS:  
 

De les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte 
 
TÍTOL SI NO NÚM. DE 

TÍTOLS 
Títol oficial universitari de llicenciat en Economia.    
Títol oficial universitari de llicenciat en ADE.    
Títol oficial universitari de Graduat Social.    
Títol oficial universitari de Diplomat en Relacions 
laborals.  

   

Títol oficial universitari de llicenciat en dret.     
 

B.2.- EXPERIÈNCIA: 
 
En relació a les persones de les que s’adjunta el títol oficial universitari que 
s’adscriuran a l’execució del contracte. 

 
TÍTOL Núm. anys d’ 

experiència 
Títol oficial universitari de llicenciat en Economia.  
Títol oficial universitari de llicenciat en ADE.  
Títol oficial universitari de Graduat Social.  
Títol oficial universitari de Diplomat en Relacions laborals.   
Títol oficial universitari de llicenciat en dret.   
 

Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna 
de les condicions per a contractar i que no esta inclòs en cap de les prohibicions que es 
contenen en l’article 71 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en 
tota la seva extensió que el referit article contempla. 
 
 
(Lloc, data i firma del licitador).  
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ANNEX II: DEUC 
 
 
Consta en pdf annex. 
 
 
 


