
PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  PER  AL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ I  DIFUSIÓ DE LA XXII  EDICIÓ 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL «NITS  AL CASTELL», PER PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT SUMARI.

EXPT. 2028/2019

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

1.1 Descripció de l'objecte del contracte

Objecte del contracte:

Servei de comunicació i difusió de la XXII edició del festival internacional «Nits al  
Castell»

Necessitat a satisfer:

La creació d'una oficina de comunicació per a la realització dels treballs de difusió, 
promoció,  gestió  d'accions  comunicatives  i  gestió  d'accions  publicitàries  per  al 
Festival Internacional «Nits al Castell 2019», fins el 31 de juliol de 2019, sota la 
supervisió del gabinet de comunicació de l'Ajuntament.

El  contracte  definit  té  la  qualificació  de  contracte  administratiu  de  serveis, 
d'acord amb l'article  17 de la  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.

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte

D'acord  amb  l'informe  emés  pel  Director  de  l'Àrea  de  Cultura  d'aquest 
Ajuntament de data 7 de març de 2019, es justifica la no divisió en lots d'aquest 
contracte perque totes les actuacions de promoció i difusió han d'estar coordinades i 
gestionades al mateix temps.

1.3 Codi d'identificació de la prestació objecte del contracte

L'objecte del contracte s'identifica amb el codi següent:

Codi CPV Descripció

79342200-5 Serveis de promoció

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació

D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em. 



La  forma  d'adjudicació  del  contracte  serà  el  procediment  obert  simplificat 
sumari, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant 
exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant un únic criteri d'adjudicació 
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix  
en la clàusula desena.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació 
relativa  a  la  seua  activitat  contractual,  i  sense  perjudici  de  la  utilització  d'altres 
mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual  
es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: 
www.xativa.es.

CLÀUSULA  QUARTA.  Pressupost  base  de  licitació  i  valor  estimat  del 
contracte

A la  vista  de  les  prescripcions  tècniques  redactades  pel  responsable  del 
gabinet de comunicació d'aquest Ajuntament, el pressupost base de licitació en el 
temps de durada del contracte és de 13.000,00€, IVA inclòs.

El  valor  estimat  del  contracte  ascendeix  a  la  quantia  de  10.743,80€  (IVA 
exclòs).

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit

Les  obligacions  econòmiques  del  contracte  s'abonaran  amb  càrrec  a  la 
següent aplicació pressupostària:

Aplicació pressupostària Import
3E1/4320/22609 13,000.00 €

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost 
municipal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté. 

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus

D'acord amb el que es disposa en l'article 103.2 de la LCSP, en el present 
contracte no es procedirà a la revisió de preus.

CLÀUSULA SETENA. Durada del contracte

El termini d'execució serà fins al 31 de juliol de 2019.
La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de l'acceptació 

per part de l'adjudicatari de la resolució d'adjudicació del contracte.
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CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'aptitud per a contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles 
o  estrangeres,  que  tinguen  plena  capacitat  d'obrar  i  no  estiguen  incurses  en 
prohibicions de contractar.

1.  La  capacitat  d'obrar  de  l'empresari  s'acreditarà  mitjançant  l'escriptura  o 
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals consten les 
normes per les quals es regula la seua activitat, degudament inscrits, si escau, en el  
Registre públic que corresponga, segons el tipus de persona jurídica que es tracte. 

2. La prova per part dels empresaris de la  no concurrència d'alguna de les 
prohibicions de contractar de l'article 71  de la 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, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge 
judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no 
puga ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració 
responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat. 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic acredita, d'acord amb allò reflectit en ell i excepte prova en contrari, les 
condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seua personalitat i capacitat d'obrar,  
representació, habilitació professional o empresarial, i altres circumstàncies inscrites, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que 
hagen de constar en aquest.

D'acord  amb  la  Disposició  Transitòria  Tercera  de  la  LCSP,  en  la  qual 
s'estableix l'obligatorietat de la inscripció dels licitadors en el Registre esmentat a 
partir del dia 9 de setembre de 2018.

Considerant  que l'article  159.4 de la  LCSP estableix  l'esmentada obligació 
d’inscripció en el Registre «sempre que no es veja limitada la concurrència». Tenint 
en  compte  que  actualment  s'han  produït  circumstàncies  que  estan  impedint  la 
participació en les licitacions com a conseqüència del gran volum de sol·licituds que 
no  han  pogut  ser  ateses,  la  qual  cosa  resulta  contrària  al  principi  essencial  de 
concurrència  igual  i  efectiva,  consagrat  en  l'article  1  de  la  LCSP,  i  atesa  la 
recomanació en aquest sentit de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de l'Estat,  es fa constar que no resulta exigible l'obligació d'inscripció en el 
Registre mentre existisca aquesta situació conjuntural. Per tant, els requisits 
d'aptitud per a contractar s'exigiran d'acord amb els que estableix la llei amb 
caràcter general.

D'acord amb les característiques d'aquest  procediment,  els licitadors estan 
exents d'acreditar la solvència econòmica i financera, i tècnica i professional.

CLÀUSULA  NOVENA.  Presentació  de  proposicions  i  documentació 
administrativa

9.1 Condicions prèvies
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Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació 
que regeixen la licitació, i la seua presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
l'empresari del contingut de la totalitat de les seues clàusules o condicions, sense 
excepció o reserva alguna.

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure 
cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en 
més  d'una  unió  temporal.  La  infracció  d'aquestes  normes  donarà  lloc  a  la  no 
admissió de totes les propostes per ell subscrites.

9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes

Presentació Manual

Per a la  licitació  del  contracte  actual,  no s'exigeix  la  presentació  d'ofertes 
utilitzant  mitjans  electrònics  a  causa  de  que  la  utilització  de  mitjans  electrònics 
requereix  equips  ofimàtics  especialitzats  dels  que  no  disposen  generalment  els 
òrgans de contractació.

Les  ofertes  es  presentaran  EXCLUSIVAMENT en  l'Ajuntament  de  Xàtiva, 
Departament de Contractació, amb domicili a l'Albereda Jaume I, 35-2ª de Xàtiva, en 
horari de 10:00h a 15:00h, dins del termini de deu dies hàbils comptats a partir de 
l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant.

La sol·licitud de participació en el present procediment es presentarà per la 
Seu Electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva (http://xativa.sedelectronica.es/dossier.1), 
en  el  tràmit  anomenat  «Sol·licitud  de  participació  en  procediment  Simplificat  de  
licitació contractual. Amb declaració responsable».

9.3 Contingut de les proposicions

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en un únic 
sobre, signat pel licitador, en el qual es farà constar la llegenda «Proposició per a 
licitar  a  la  contractació  del  servei  de  comunicació  i  difusió  de  la  XXII  edició  del 
festival internacional «Nits al Castell». La denominació del sobre és la següent:

SOBRE ÚNIC
PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Proposició econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:
«  _________________________,  amb domicili  a  l'efecte de notificacions a 

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 
representació  de  l'Entitat  ___________________,  amb  NIF  núm.  ___________, 
assabentat de l'expedient per a la contractació del servei de comunicació i difusió de 
la  XXII  edició  del  festival  internacional  «Nits  al  Castell», per  procediment  obert 
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simplificat sumari, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec 
que serveix de base al contracte i ho accepte íntegrament, prenent part de la licitació  
i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ___________ 
euros i __________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

A ____________, a ___ de ________ de 2019.

Signatura del candidat,
Signat: _________________.».

CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i  la  determinació de la millor  oferta 
s'atendrà a un únic criteri d'adjudicació que serà el preu.

CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants

No s'admeten variants.

CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes

Quan en aplicació dels paràmetres establits en els criteris de valoració de les 
ofertes, alguna d'elles estiga incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als 
licitadors  afectats  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  perquè  puguen  presentar  una 
justificació  adequada  de  les  circumstàncies  que  els  permeten  executar  aquesta 
oferta en aqueixes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema 
en l'article 149.4 de la 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.

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels 
següents paràmetres:

1. Quan, concorrent un sol licitador, el preu oferit siga inferior al pressupost 
base de licitació en més de 25 unitats percentuals.

2. Quan concórreguen dos licitadors, el preu que siga inferior en més de 20 
unitats percentuals a l'altra oferta.

3. Quan concórreguen tres licitadors, les ofertes amb un preu inferior en més 
de 10 unitats  percentuals  a  la  mitjana aritmètica  de les ofertes presentades.  No 
obstant  açò,  s'exclourà  per  al  còmput  d'aquesta  mitjana  l'oferta  de  quantia  més 
elevada quan siga superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.

4. Quan concórreguen quatre o més licitadors, les ofertes amb un preu inferior 
en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. 
No obstant açò, si entre elles existeixen ofertes que siguen superiors en aquesta 
mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana 
només amb les ofertes que no es troben en el  supòsit  indicat.  En tot  cas,  si  el  
nombre de la resta d'ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les 
tres ofertes de menor quantia.

D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em. 



En tot cas, es rebutjaran les ofertes si  es comprova que són anormalment 
baixes  perquè  vulneren  la  normativa  sobre  subcontractació  o  no  compleixen  les 
obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o 
internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals haja sigut 
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitze, 
la  unitat  tècnica  encarregada  de  la  valoració  de  les  proposicions,  formada  pel 
Director de l'Àrea de Foment, el Responsable de la Unitat de Contractació i Béns i el 
Responsable  del  contracte,  proposarà  a  l'òrgan  de  contractació  motivadament 
l'admissió de l'oferta o la seua exclusió.

CLÀUSULA TRETZENA. Preferències d'adjudicació en cas d'empats 

En cas d'empat tindrà preferència la proposició presentada per l'empresa que 
tinga en la seua plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al dos 
per cent. En cas de persistir l'empat, tindrà preferència el licitador que dispose de 
major nombre de traballadors fixes a la seua plantilla. Finalment, en cas de persistir  
l'empat, es dilucidarà mitjançant sorteig.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el 
present apartat  serà aportada pels  licitadors en el  moment en què es produïsca 
l'empat, i no amb caràcter previ.

CLÀUSULA CATORZENA. Obertura de proposicions

L'òrgan de contractació  estarà  assistit  per  una  unitat  tècnica,  formada  pel 
Director de l'Àrea de Foment, el responsable de la Unitat de Contractació i Béns 
d'aquest Ajuntament i el tècnic responsable del contracte.

L'obertura de les proposicions es realitzarà per l'òrgan de contractació amb 
l'assistència de la unitat tècnica, garantint que l'obertura no es realitzarà fins que 
haja finalitzat el termini per a la seua presentació, per la qual cosa no es celebrarà 
acte públic d'obertura d'aquestes.

Obertes les ofertes, la seua valoració s'efectuarà per la unitat tècnica d'acord 
amb allò  establert  en  la  clàusula  desena d'aquest  plec,  generant-se  la  proposta 
d'adjudicació a favor del licitador que presente la millor oferta.

Realitzada la  proposta d'adjudicació,  la  unitat  tècnica procedirà,  en aquest 
acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que 
l'empresa està degudament constituïda,  que el  signant  de la proposició té  poder 
bastant per a formular l'oferta i no està incursa en cap prohibició per a contractar.

Tal  com  s'estableix  en  la  LCSP,  no  s'exigirà  l'acreditació  de  la  solvència 
econòmica i financera ni tècnica o professional, ni garantia definitiva, però, per part 
de  la  Unitat  de  Contractació  i  Béns es  requerirà  o es  sol·licitarà  autorització  de 
l'adjudicatari  per  a  la  comprovació  de  la  documentació  d'estar  al  corrent  de 
pagament  amb  la  Seguretat  Social,  Administració  d'Hisenda  i  altres  tributs 
municipals.

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la proposició suposa 
l'autorització a la unitat tècnica i a l'òrgan de contractació per a consultar les dades 
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arreplegades en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la Unió 
Europea. No obstant, d'acord amb allò que s'estableix en la Disposició Transitòria 3ª 
de  la  LCSP,  la  inscripció  en  el  Registre  de  Licitadors  en  el  procediment  obert 
simplificat de l'article 159, fins que transcórreguen sis mesos de l'entrada en vigor de 
la present  Llei  i  resulte exigible,  per tant,  l'obligació establida per al  procediment 
obert  simplificat en la  lletra  a)  de l'apartat  4 de l'article  159, d'estar inscrit  en el 
Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses  Classificades  o  registre  equivalent, 
l'acreditació de la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar es 
realitzarà en la forma establerta amb caràcter general.

CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació del contracte

En un termini de cinc dies des de la finalització del termini per a presentar 
proposicions, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com 
a adjudicatari.

L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, 
havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

CLÀUSULA SETZENA. Formalització del contracte

D'acord amb allò establert en l'article 159.6 g) de la LCSP, la formalització del 
contracte s'entendrà realitzada en el moment de la signatura de la recepció de la 
notificació electrònica de l'acord d'adjudicació, en la qual es farà constar que la seva 
recepció comporta l'acceptació del contracte, de no ser que l’adjudicatari manifeste 
expressament la seua oposició en el termini dels dos dies hàbils posteriors.

CLÀUSULA DISSETENA. Formalització del contracte

El  contracte  s'executarà  amb  subjecció  a  l'establit  en  aquest  plec  de 
condicions, en el Plec de Prescripcions Tècniques, i  d'acord amb les instruccions 
que es donaran al contractista per a la seua interpretació per l'òrgan de contractació.

Condicions  lingüístiques  d'execució  del  contracte: En  les  relacions  amb 
l'Administració contractant derivades del contracte s'utilitzarà normalment el valencià. 
En les comunicacions verbals,  el  personal  amb coneixement de valencià que en 
funcions  d'execució  del  contracte  es  dirigisca  a  l'Administració  contractant 
s'expressarà inicialment en aquesta llengua. Si l'Administració contractant es dirigeix 
en valencià al personal adscrit a l'execució del contracte que no tinga coneixements 
suficients d'aquesta llengua, l'empresa encarregada de l'execució haurà de facilitar 
immediatament  els  mitjans  o  personal  amb  capacitació  lingüística  en  valencià 
necessaris  perquè  la  relació  entre  l'Administració  derivada  de  l'execució  del 
contracte puga desenvolupar-se en valencià.

En la prestació dels serveis relacionats amb tercers o ciutadans en general, la 
llengua  utilitzada  en  la  comunicació  tant  oral  com  escrita,  entre  l'empresa 
encarregada de l'execució del contracte i els usuaris o persones amb les quals haja 
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de relacionar-se en l'execució del mateix, serà aquella que trie l'usuari o tercer, en 
cada cas. Quan no conste expressament cap opció, les notificacions i comunicacions 
de tot tipus entre l'empresa encarregada de l'adjudicació dirigida a persones físiques 
o  jurídiques  es  realitzarà  en  les  dues  llengües  oficials,  sense  perjudici  que  en 
qualsevol moment el ciutadà puga exercir el seu dret en l'opció de llengua i puga 
demanar l'ús d'una sola llengua oficial.

CLÀUSULA DIVUITENA. Condicions especials d'execució del contracte

S'estableixen  les  següents  condicions  especials  d'execució  del  contracte, 
d'acord  amb  l'establit  en  l'article  202  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
Contractes del Sector Públic:

1. Tipus especial: consideracions de tipus social.
Descripció: en cas de ser necessària la contractació de personal per a dur a 

terme l'objecte del  contracte,  compromís d'incorporar  a  la  seua plantilla personal 
amb especial  dificultat  per  a  accedir  al  mercat  laboral  (aturats  de llarga durada, 
persones amb risc d'exclusió social i dones víctimes de violència de gènere).

2.  Clàusules  d'igualtat:  eliminar  les  desigualtats  entre  l'home i  la  dona  en 
aquest mercat, afavorint l'aplicació de mesures que fomenten la igualtat entre dones 
i homes en el treball, i en concret, l'adjudicatari acreditarà:

a) Que disposa d'un Pla d'Igualtat en vigor, si es tracta d'empreses obligades 
per llei (Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març) (empreses de 250 o més persones en 
plantilla).

b) En cas de no estar obligades per llei,  que disposen de pla d'igualtat en 
vigor visat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

c) En cas de no disposar de pla d'igualtat,  que disposen de mesures que 
promoguen  la  igualtat  d'oportunitats  entre  dones  i  homes.  Aquestes  han  d'estar 
subscrites  per  la  representació  de  l'empresa  i  per  la  representació  de  les 
treballadores  i  treballadors,  per  exemple,  pel  que  fa  a  la  formació,  selecció, 
classificació  o  categories  professionals,  promoció,  remuneració,  estabilitat  o 
permanència,  representació,  seguretat  i  salut  laboral,  duració  i  ordenació  de  la 
jornada laboral, o conciliació entre la vida personal, laboral i familiar.

d) En cas de no tindre ni Pla d'igualtat ni mesures que promoguen la igualtat 
entre dones i homes, compromís d'elaborar el pla d'igualtat o mesures destinades a 
promoure la igualtat entre dones i homes.

CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de les parts

19.1 Abonaments al contractista

El pagament del treball  o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia 
presentació de factura degudament conformada.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establits en el Reial 
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació,  els  següents extrems previstos en l'apartat  
segon de la Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
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de  Contractes  del  Sector  Públic,  així  com  en  la  normativa  sobre  facturació 
electrònica:

DIR3 Codi d'entitat L01461458 

DIR3 Òrgan de tramitació L01461458 

DIR3 Oficina comptable L01461458 

DIR3 Òrgan proponent L01461458 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el 
termini de 30 dies des de la data de la prestació del servei. La factura haurà de 
presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i  Creació del Registre Comptable de 
Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt 
General d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu.

D'acord amb l'establit en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins 
dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels  documents que acrediten la 
conformitat del servei prestat amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici 
de l'establit en  l'en  l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorara, haurà d'abonar al 
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de 
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials.

Perquè pertoque a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, 
el  contractista  haurà  d'haver  complit  l'obligació  de  presentar  la  factura  davant  el 
registre administratiu corresponent  en els termes establits  en la normativa vigent  
sobre factura electrònica, dins del termini i en la forma escaient, en el termini de 
trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del  
servei.

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acrediten la 
conformitat amb el que es disposa en el contracte del servei prestat, dins dels trenta 
dies següents a la prestació del servei.

19.2. Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria 
laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret 
Legislatiu  1/2013,  de  29 de novembre,  pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de 
la  Llei  31/1995,  de  8  de  novembre,  sobre  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  i  del  
Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener, així com de les normes que es promulguen durant l'execució del contracte.

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució 
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del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, 
si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels 
treballadors conforme al conveni esmentat.

Així mateix, de conformitat amb l'establit en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 
contracte  està  obligat  a  subministrar  a  l'Administració,  previ  requeriment,  tota  la 
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada 
norma, així com en aquelles normes que es dicten en l'àmbit municipal.

19.3.  Obligacions  essencials  que  poden  ser  causa  de  resolució  del 
contracte.

Tindran  la  condició  d'obligacions  essencials  d'execució  del  contracte,  les 
següents:

a. Les obligacions establertes en la memòria tècnica.
b. Les obligacions establides en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució 
del contracte.

c. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.

d. El pagament dels salaris als treballadors i la seua retenció d'IRPF, així com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

19.4. Termini de garantia

L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d'un mes a 
comptar  des  de  la  data  de  conformitat  del  servei,  termini  durant  el  qual 
l'Administració podrà comprovar que el servei realitzat s'ajusta a les prescripcions 
establides per a la seua execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec i en la 
memòria tècnica. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagen formulat 
objeccions  als  treballs  executats,  quedarà  extingida  la  responsabilitat  del 
contractista.

Si durant el termini de garantia s'acreditara a l'existència de vicis o defectes 
en els treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista 
l'esmena d'aquests.

19.5. Despeses exigibles al contractista

Són de compte del contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació 
i adjudicació, si escau, així com qualsevol uns altres que resulten d'aplicació, segons 
les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalen. 

19.6.  Obligacions  relatives  a  la  gestió  de  permisos,  llicències  i 
autoritzacions 

El  contractista  estarà  obligat,  llevat  que  l'òrgan  de  contractació  decidisca 
gestionar-ho per si mateix i així li ho faça saber de forma expressa, a gestionar els 
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permisos, llicències i autoritzacions establides en les ordenances municipals i en les 
normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguen necessàries per a 
l'inici i execució del servei, sol·licitant de l'Administració els documents que para açò 
siguen necessaris. 

CLÀUSULA VINTENA. Successió en la persona del contractista

En  els  casos  de  fusió,  escissió,  aportació  o  transmissió  d'empreses  o 
branques d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, 
que  quedarà  subrogada  en  els  drets  i  obligacions  dimanants  d'aquest,  si  es 
produeixen  les  condicions  exigides  en  l'article  98  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

És  obligació  del  contractista  comunicar  fefaentment  a  l'Administració 
qualsevol canvi que afecte a la seua personalitat jurídica, suspenent-se el còmput 
dels terminis legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins 
que es verifique el compliment de les condicions de la subrogació.

Si  no  poguera  produir-se  la  subrogació  per  no  reunir  l'entitat  a  la  qual 
s'atribuïsca el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, 
considerant-se  a  tots  els  efectes  com  un  supòsit  de  resolució  per  culpa  del  
contractista. 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Penalitats per incompliment

21.1 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

Es  consideren  molt  greus  els  incompliments  per  part  de  l'adjudicatari  de 
qualsevol  de  les  condicions  especials  d'execució  establides  en  aquest  plec  de 
clàusules particulars.

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, llevat que es 
considere que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del 
contracte no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se 
substituirà per la penalització corresponent.

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de 
les penalitats coercitives de 10% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció 
i/o dia d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la 
comissió de la infracció.

L'incompliment  per  part  de  l'adjudicatari  de  qualsevol  altra  de  les  seues 
obligacions contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una 
multa coercitiva del 10% del preu del contracte, en funció de la seua major o menor 
gravetat i reincidència.

Les  penalitzacions  que  s'imposen  a  l'adjudicatari  són  independents  de 
l'obligació  del  contractista  d'indemnitzar  pels  danys  i  perjudicis  que  el  seu 
incompliment  ocasione  a  l'Ajuntament  o  a  tercers  amb  dret  a  repetir  contra 
l'Ajuntament.

En el  cas  d'incompliments  per  part  de l'adjudicatari  d'aspectes de la  seua 
oferta, la indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si 
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escau haja existit entre la seua oferta i la del següent contractista al qual s'haguera 
adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complit l'adjudicatari.

21.2 Imposició de penalitats

Per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per 
incompliments contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual 
es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de 
formular-se  la  denúncia.  Aquestes  al·legacions  i  l'expedient  de  penalització  serà 
resolt,  previ informe del responsable municipal del servei i  informe jurídic, pel Sr. 
Alcalde o Regidor en qui delegue, resolució que posarà fi a la via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament 
es realitzarà en el moment en què tinga coneixement per escrit dels fets. No obstant 
açò, si s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de 
manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa 
de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en 
qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.

Les  penalitats  i  les  indemnitzacions  imposades  seran  immediatament 
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents 
que l'Ajuntament tinga pendents d'abonar al contractista. Si ja no existiren quantitats 
pendents  de  pagament,  es  podrà  reclamar  per  la  via  administrativa  de 
constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Resolució del contracte

La resolució  del  contracte  tindrà  lloc  en  els  supòsits  que s'assenyalen en 
aquest  Plec  i  en  els  fixats  en  els  articles  211 i  313 de la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, 
d'ofici o a instàncies del contractista.

A més  el  contracte  podrà  ser  resolt  per  l'òrgan  de  contractació  quan  es 
produïsquen  incompliment  del  termini  total  o  dels  terminis  parcials  fixats  per  a 
l'execució  del  contracte  que  faça  presumiblement  raonable  la  impossibilitat  de 
complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació no opte per la imposició 
de les penalitats de conformitat amb la clàusula 21ª.

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 
f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establides 
com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Responsable del contracte

En  l'acord  d'adjudicació  del  contracte  es  designarà  una  tècnica  municipal 
responsable  de  l'execució  del  contracte,  amb  les  funcions  que  es  preveuen  en 
l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en 
concret les següents:

— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar 
que el contractista compleix les seues obligacions d'execució en els termes acordats 
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en el contracte.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 

social i fiscal, així com el compliment de les obligacions establides en el contracte 
suposen  l'aportació  de  documentació  o  la  realització  de  tràmits  de  tipus 
administratiu.

—  Promoure  les  reunions  que  resulten  necessàries  a  fi  de  solucionar 
qualsevol  incident  que  sorgisca  en  l'execució  de  l'objecte  del  contracte,  sense 
perjudici  de  la  seua  resolució  per  l'òrgan  de  contractació  pel  procediment 
contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques.

— Donar al contractista les instruccions oportunes per a assegurar l'efectiu 
compliment  del  contracte  en  els  termes  pactats,  que  seran  immediatament 
executives quan puguen afectar a la seguretat de les persones o quan la demora en 
la  seua  aplicació  puga  implicar  que  reporten  inútils  posteriorment  en  funció  del 
desenvolupament  de  l'execució  del  contracte;  en  els  altres  casos,  i  en  cas  de 
mostrar  la  seua disconformitat  l'adjudicatari,  resoldrà  sobre  la  mesura  a  adoptar 
l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguen 
procedir.

— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que haja 

suscitat l'execució del contracte.

CLÀUSULA VINTÉ QUARTA. Unitat encarregada del seguiment i execució

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat 
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà el Departament de 
Turisme i Castell i el responsable del contracte serà Jesús Félix Soler Valls.

CLÀUSULA VINTÉ CINQUENA Confidencialitat i tractament de dades

25.1 Confidencialitat

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu 
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les 
dades  personals  a  les  quals  tinguen  accés  de  manera  que  garantisquen  una 
seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i  
contra  la  seua  pèrdua,  destrucció  o  dany  accidental,  mitjançant  l'aplicació  de 
mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb l'establit  en la 
Llei  Orgànica  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal  i  en  el  Reglament 
2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals  i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes  dades (Reglament  general  de 
protecció de dades).

Aquesta  obligació  és  complementària  dels  deures de secret  professional  i 
subsistirà encara que haja finalitzat el contracte amb el responsable del tractament 
de les dades (Ajuntament).
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25.2 Tractament de Dades

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors 
queden informats de què les dades de caràcter  personals que,  si  escau,  siguen 
arreplegades  a  través  de  la  presentació  de  la  seua  oferta  i  altra  documentació 
necessària per a procedir a la contractació seran tractades per aquest Ajuntament 
amb  la  finalitat  de  garantir  l'adequat  manteniment,  compliment  i  control  del  
desenvolupament del contracte.

CLÀUSULA VINTÉ SISENA. Règim jurídic del contracte

Aquest contracte té caràcter administratiu i  la seua preparació, adjudicació, 
efectes i extinció es regirà per l'establit en aquest Plec, i para el no previst en ell, 
serà d'aplicació la 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, 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, i el 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  estiga vigent  després de l'entrada en vigor del  Reial  
decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu 
i, en defecte d'açò, les normes de dret privat.

L'Ordre  Jurisdiccional  Contenciós-Administratiu  serà  el  competent  per  a 
resoldre les controvèrsies que sorgisquen entre les parts en el contracte actual de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.
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