
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL PROJECTE TURÍSTIC 
DE XÀTIVA, PER A TRES ANYS AMB LA POSSIBILITAT DE PRÒRROGA PER 
DOS  ANYS  MÉS,  D'UN  ANY  CADASCUNA  D'ELLES,  PER  PROCEDIMENT 
OBERT.

EXPT. 3916/2019.

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

1. Descripció de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és la prestació del servei de dinamització del projecte 

turístic de Xàtiva.
La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és la promoció i difusió en 

Internet per a l'oficina de Turisme de Xàtiva.
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 (d'ara endavant LCSP)

2. No divisió en lots de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte no es divideix, atès que totes les actuacions derivades 

de Turisme de Xàtiva han d'estar publicades, coordinades i gestionades al mateix 
temps en totes les plataformes.

3. Codi d'identificació de les prestacions 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

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, 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  una  pluralitat  de  criteris 
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  
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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

El pressupost base de licitació per als tres anys de durada del contracte és de 
94.980,00 € i 19.945,80 € d’IVA, el que fa un total de 114.925,80€, amb la possibilitat 
de dos anys de pròrroga.

El  valor  estimat  del  contracte  ascendeix a la  quantia  de 158.300,00€ (IVA 
exclòs).

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit

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

Exercici Aplicació pressupostària Total RC

2019 3E1/4320/22608 19,154.30 € 12019000010058

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 procedirà la revisió de preus

CLÀUSULA SETENA. Termini d'execució i emplaçament

La  duració  del  contracte  serà  de  tres  anys  amb  la  possibilitat  de  dos 
pròrrogues, d'un  any cadascuna d'elles.

La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització 
del contracte o des de la data fixada en el document contractual.

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 dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques 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 de què es tracte.
b) Dels empresaris que fossin persones físiques mitjançant fotocòpia del Document 
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Nacional  d'Identitat  i  acreditació  d'estar  donat  d'Alta  en  l'Impost  d'activitats 
Econòmiques en l'epígraf corresponent.
c) Dels empresaris no espanyols que siguen nacionals d'Estats membres de la Unió 
Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà 
per la seua inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on 
estan establits, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en 
els  termes  que  s'establisquen  reglamentàriament,  d'acord  amb  les  disposicions 
comunitàries d'aplicació.
Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent 
d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la 
qual radique el domicili de l'empresa.

2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les 
prohibicions per a contractar, mitjançant una declaració responsable signada per 
l'empresari.

3. L'empresari podrà acreditar la seua solvència acreditant el compliment dels 
requisits específics de solvència exigits en el present plec pels següents mitjans:

3.1.  Solvència  econòmica  i  financera:  presentant  la  documentació 
corresponent al volum anual de negocis, referit a l'any de major volum de negocis 
dels tres últims conclosos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual  
mitjà del contracte.

El volum anual de negocis s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals 
aprovats  i  dipositats  en  el  Registre  Mercantil,  si  l'empresari  estiguera  inscrit  en 
aquest registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en el qual haja 
d'estar inscrit.

En cas de no posseir aquesta inscripció, el licitador haurà d'acreditar la seua 
solvència econòmica i financera per algun dels següents mitjans:

• Volum anual de negocis, referit a l'any de major volum de negocis dels tres 
últims conclosos, que haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual 
mitjà del present contracte.

• Justificant  de  l'existència  d'una  assegurança  d'indemnització  per  riscos 
professionals per import igual al valor estimat del contracte (158.300,00€).

3.2. Solvència tècnica o professional: haurà d'apreciar-se tenint en compte els 
seus  coneixements  tècnics,  eficàcia,  experiència  i  fiabilitat,  la  qual  cosa  haurà 
d'acreditar-se pel  mitjà  següent:  una  relació  dels  principals  serveis  o  treballs 
realitzats en els últims cinc anys que incloga import, dates i el destinatari, públic o 
privat, d'aquests, mitjançant una declaració responsable de l'empresari. El requisit 
mínim serà  que l'import  anual  acumulat  de  l'any de major  execució siga  igual  o 
superior al 50% de l'anualitat mitjana del contracte.

Quan el contractista siga una empresa de nova creació, entenent com a tal 
aquella que tinga una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica s'acreditarà 
per algun dels següents mitjans:

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 
l'empresa, participants en el contracte.

- Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, 
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en particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte, així com 
dels tècnics encarregats directament de la mateixa.

-  Declaració  sobre la  plantilla  mitjana anual  de l'empresa i  del  número de 
directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa 
corresponent.

-  Declaració  indicant  el  material  i  equip tècnic del  que es disposarà per  a 
l'execució dels treballs o prestacions.

Així mateix, l'adjudicatària estarà obligada al compliment de tot l'establit en el  
Plec de Prescripcions tècniques.

CLÀUSULA  NOVENA.  Presentació  de  proposicions  i  documentació 
administrativa

1. Condicions prèvies
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.

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 quinze dies naturals 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.4), 
a través del tràmit anomenat «Sol·licitud de participació en procediment obert  de  
licitació contractual».

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les 
quals  la  componen  haurà  d'acreditar  la  seua  personalitat,  capacitat  i  solvència, 
presentant totes i cadascuna la corresponent declaració responsable.

3. Contingut de les proposicions
Les proposicions per  a  prendre  part  en  la  licitació  es  presentaran en  tres 

sobres tancats i la llegenda «Proposició per a licitar en la contractació del servei de 
dinamització del projecte turístic de Xàtiva, per a tres anualitats, amb la possibilitat 
de pròrroga per dues més». La denominació dels sobres és la següent:
— SOBRE «A»: Documentació Administrativa.
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—  SOBRE  «B»:  Proposició  Econòmica  i  documentació  quantificable 
automàticament.
— SOBRE «C»: Documentació la Ponderació de la qual Depèn d'un Judici de 
Valor.

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser  originals  o  còpies 
autenticades, conforme a la Legislació en vigor.

Dins de cada sobre s'inclouran els següents documents, així com una relació 
numerada d'aquests:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

a)  Declaració  Responsable  del  licitador indicativa  del  compliment  de  les 
condicions establides legalment per a contractar amb l'Administració.

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex 
I del present plec.

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de 
les quals la componen haurà d'acreditar la seua personalitat, capacitat i solvència, 
presentant totes i cadascuna d'elles la corresponent declaració responsable.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE 

AUTOMÀTICAMENT
a) Oferta 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  dinamització  del 
projecte turístic de Xàtiva, per a tres anualitats, amb la possibilitat de pròrroga per 
dues més,  per procediment obert, 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 import 
de _____________ euros i _______________ euros corresponent a l'Impost sobre el 
Valor Afegit.

A ____________, a ___ de ________ de 2019.

Signatura del candidat,

Signat: _________________.».

b)  Altres  documents  corresponents  a  criteris  d'adjudicació  automàtics 
diferents al preu.

Capacitació del personal
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SOBRE «C»
DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A TRAVÉS DE JUDICIS DE VALOR

Inclourà aquells documents que siguen precisos per a la valoració dels 
criteris que depenguen d'un judici de valor.

a) Qualitat tècnica: estudis, memòria i organització
b) Millores addicionals, si escau
c) Clàusules socials

CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i  la  determinació de la millor  oferta 
s'atendrà  a  diversos  criteris  d'adjudicació,  sobre  la  base  de  la  millor  relació 
qualitat-preu, sent l'adjudicatari el que obtinga la millor puntuació.

a) Criteris automàtics (fins 80 punts)

Preu (fins 70 punts): s'aplicarà un criteri de baixa lineal estimada als quadres de 
preus expressada en percentatge únic, al qual s'atribuirà la puntuació màxima.
Totes  les  ofertes  seran classificades de millor  a  pitjor  oferta.  Obtingut  l'ordre  de 
prelació, s'assignarà 70 punts a la millor oferta econòmica. A les ofertes següents en 
ordre de prelació se'ls assignaran els punts que proporcionalment corresponguen 
per la seua diferència amb la millor oferta, d'acord amb la següent fórmula:

(pm x mo)
P = ------------------------

      oe
on:
P és la puntuació obtinguda
pm és la puntuació màxima (70 punts)
mo és el valor quantitatiu de la millor oferta econòmica
oe és el valor quantitatiu de l'oferta de l'empresa que es valora.

b) Altres criteris quantificables no econòmics (fins 10 punts)

Capacitació  del  personal: serà  objecte  de  puntuació  la  titulació  acreditada  del 
personal addicional a la mínima descrita en l'apartat II.2.a del plec de prescripcions 
tècniques i comptarà individualment de la següent forma:
– Idiomes: 1 punt per certificat igual o superior al nivell B2
– Cursos  de  formació  específica  en  aplicacions  informàtiques  i  xarxes 
socials: 1 punt per cada 100 hores o fracció.
– Altres cursos relacionats en matèria de gestió turística: 1 punt per cada 
100 hores o fracció.
Els  cursos  acreditats  hauran  d'estar  realitzats  per  organismes  avalats  per  la 

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



Generalitat  Valenciana,  IVAP,  Universitats  i  organismes oficials  depenents  de  les 
Administracions Públiques.

c) Criteris ponderables mitjançant un judici de valor (fins 20 punts)

c.1. Qualitat tècnica. Estudis, memòries i organització (fins 12 punts)
– Estudi de les característiques referents al  turisme de la ciutat de Xàtiva (7 

punts).  Es  valorarà  l'aportació  de  memòries,  estadístiques,  material  gràfic 
significatiu,  que  complete  la  informació  existent  de  la  ciutat  centrades  en 
aquells aspectes que es consideren atractius per a l'oferta turística.

– Pla de manteniment (1 punt). Es valorarà la presentació de la metodologia, 
dels mitjans disponibles i sistemes d'organització, planificació i execució dels 
treballs de manteniment dels diferents sistemes de comunicació i plataformes 
utilitzades.

– Estudi de noves aplicacions i nou programari (3 punts). Es valorarà l'estudi de 
les iniciatives utilitzades en altres ciutats i que podrien utilitzar-se a Xàtiva, 
tenint en compte les prestacions, metodologia, programari (software) i sistema 
d'assistència tècnica.

– Pla de seguretat i salut i pla de control de qualitat (1 punt).

c.2. Millores addicionals (fins 4 punts). Es valorarà l'ampliació o nous mitjans i 
serveis sobre els requerits en el plec de prescripcions tècniques.

– Per la utilització de diferents idiomes (excepte el valencià, castellà, anglés, 
francés  i  alemany  (fins  3  punts).  S'atorgarà  un  punt  per  la  traducció  dels 
continguts i les plataformes a altres idiomes.

– Disposar  de  mesures normalitzades de gestió  mediambiental  o  segells  de 
qualitat acreditats (1 punt).

c.3. Clàusules socials (fins 4 punts)

– Millores socials d'inserció (2 punts). Es valorarà fins un màxim de 2 punts 
aquelles  empreses  que  per  a  l'execució  del  contracte  es  comprometen  a 
incorporar  a  la  seua plantilla,  be  per  a  cobrir  les  necessitats  de  personal 
eventual que requereix el contracte, be per a les noves contractacions que 
resulten necessàries, el següent personal:

– Personal  en  situació  i/o  risc  d'exclusió  del  mercat  laboral 
(l'esmentada condició  serà  la  que  reporta  de  la  regulació  que  a 
cada  moment  dicte  la  normativa  aplicable  relativa  a:  persones 
perceptores de rendes actives d'inserció, persones perceptores del 
salari  social,  joves  menors  de  25  anys  sense  ensenyament 
secundari  obligatori,  dones  víctimes  de  violència,  persones 
immigrants o qualsevol altra que, en tot cas, estiga acreditada pels 
Serveis Municipals de Benestar Social).

– Persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
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Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua 
inclusió social. La forma de valoració serà la següent: s'atorgarà 2 
punts  a  l'empresa  que  es  comprometa  a  cobrir  les  necessitats 
temporals  o  permanents  amb  un  major  nombre  percentual  de 
personal amb aquestes característiques i la resta seran puntuades 
de forma directament proporcional.

– Mesures d'estabilitat en l'ocupació (2 punts). Es valorarà fins un màxim de 2 
punts les empreses que per l'execució d'aquest contracte es comprometen a 
integrar a la seua plantilla personal amb contractes indefinits, sempre i quan el 
percentatge dels quals siga superior al 15% del total de la plantilla. La forma 
de  valoració  serà  la  següent:  s'atorgarà  2  punts  a  l'empresa  que  es 
comprometa a integrar en la plantilla un major tant per cent de contractes 
indefinits i la resta seran puntuades de forma directament proporcional.

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

Quan  després  d'efectuar  la  ponderació  de  tots  els  criteris  de  valoració 
establits, es produïsca un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, 
s'utilitzaran els següents criteris per a resoldre aquesta igualtat, d'acord amb l'article 
147.2 de la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social 
en la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major 
nombre de treballadors fixos amb discapacitat  en plantilla, o el  major nombre de 
persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses.
c)  Major  percentatge  de  dones  emprades  en  la  plantilla  de  cadascuna  de  les 
empreses.
d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no haguera donat lloc a  
desempat.

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 DOTZENA. Mesa de contractació

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per a efectuar la valoració de 
les ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst 
en l'article 326 de la LCSP i en 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, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.

La Mesa de Contractació, d'acord amb les normes internes reguladores dels 
procediments de contractació, aprovades per resolució d'Alcaldia num. 406/2018, de 
30 de maig, estarà constituïda pels següents membres:

a) President: l'Alcalde o Regidor en qui delegue
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b) Vocals: el secretari; el vicesecretari, la interventora i el director de l'àrea de 
Foment.

      c) Secretari: El responsable de la Unitat de Contractació i Béns.

CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de proposicions

La Mesa de Contractació es reunirà en el termini màxim de vint dies, comptats 
des  de  la  data  de  finalització  del  termini  de  presentació  de  les  proposicions,  i 
procedirà a l'obertura dels sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa 
continguda en aquests.

Si fóra necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals 
perquè el licitador corregisca els defectes o les omissions esmenables observats en 
la documentació presentada.

Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres «C», que contenen 
els criteris la ponderació dels quals depenen d'un judici de valor.

Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants 
informes tècnics considere precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als 
criteris i a les ponderacions establides en aquest Plec.

CLÀUSULA CATORZENA. Obertura sobre «B»

Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació 
assignada als criteris dependents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a 
l'obertura dels sobres «B».

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un 
judici de valor («C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica («B»), la  
Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.

CLÀUSULA QUINZENA. Requeriment de documentació

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que haja presentat la millor oferta 
perquè, dins del termini de deu dies a comptar des del següent a aquell  en què 
haguera rebut el requeriment, presente la documentació justificativa del compliment 
dels  requisits  previs  a  què  fa  referència  l'article  140.1  de la  LCSP,  així  com de 
disposar efectivament dels mitjans que s'haguera compromès a dedicar o adscriure 
a l'execució del contracte conforme a l'article  76.2, i  d'haver constituït  la garantia 
definitiva que siga procedent.

De  no  complir-se  adequadament  el  requeriment  en  el  termini  assenyalat, 
s'entendrà que el licitador ha retirat la seua oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 
3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.

En  el  supòsit  assenyalat  en  el  paràgraf  anterior,  es  procedirà  a  recaptar 
aquesta  documentació  al  licitador  següent,  per  l'ordre  en  què  hagen  quedat 
classificades les ofertes.

CLÀUSULA SETZENA. Garantia definitiva

El  licitador  que  haguera  presentat  la  millor  oferta  haurà  d'acreditar  la 
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constitució de la garantia d'un 5% del preu final oferit, exclòs l'Impost sobre el Valor  
Afegit. Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en 
cada cas, a les condicions establides en les normes de desenvolupament d'aquesta 
Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la 
Caixa General de Dipòsits o en les seues sucursals enquadrades en les Delegacions 
d'Economia i  Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les 
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagen de fer 
efecte,  en  la  forma  i  amb  les  condicions  que  les  normes  de  desenvolupament 
d'aquesta Llei establisquen, sense perjudici del que es disposa per als contractes 
que se celebren en l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que establisquen les normes de 
desenvolupament  d'aquesta  Llei,  per  algun  dels  bancs,  caixes  d'estalvis, 
cooperatives  de  crèdit,  establiments  financers  de  crèdit  i  societats  de  garantia 
recíproca  autoritzats  per  a  operar  a  Espanya,  que  haurà  de  dipositar-se  en  els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei establisquen, amb una entitat 
asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà 
de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
d) Que la garantia es constituïsca mitjançant  retenció en el  preu.  La retenció es 
realitzarà en la primera i posteriors factures mensuals fins a cobrir l'import total de la 
garantia.

La  garantia  no  serà  retornada  o  cancel·lada  fins  que  s'haja  produït  el 
venciment del termini de garantia i complit satisfactòriament el contracte.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la LCSP, 
i transcorreguts  6 mesos  des de la data de terminació del contracte, sense que la 
recepció  formal  i  la  liquidació  hagueren  tingut  lloc  per  causes  no  imputables  al 
contractista, es procedirà, sense més demora, a la seua devolució o cancel·lació una 
vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110.

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans 
electrònics.

CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar 
el contracte dins dels cinc dies següents a la recepció de la documentació.

En  cap  cas  podrà  declarar-se  deserta  una  licitació  quan  existisca  alguna 
oferta o  proposició que siga admissible d'acord amb els criteris que figuren en el 
plec.

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

El termini màxim per a efectuar l'adjudicació serà de dos mesos a comptar 
des del primer acte d'obertura de les proposicions.

CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del contracte
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El contracte es perfeccionarà amb la seua formalització.
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més 

tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitze la notificació de 
l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per a 
accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'eleve a escriptura pública, 
corrent del seu càrrec les corresponents despeses.

Quan  per  causes  imputables  a  l'adjudicatari  no  s'haguera  formalitzat  el 
contracte dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer 
lloc contra la garantia definitiva, si s'haguera constituït.

CLÀUSULA DINOVENA. 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 LCSP:

Tipus especial: consideracions d'accessibilitat universal i disseny per a totes 
les  persones,  que  permetin  que  els  utilitzen  persones  amb  qualsevol  tipus  de 
discapacitat.

Descripció:  s'han  de  complir  les  especificacions  tècniques  de  disseny 
universal per a totes les persones establides en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 
d'accessibilitat universal i disseny per a tots, així com el Reial Decret 1494/2007, de 
12 de novembre, pel que s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a 
l'accés  de  les  persones  amb  discapacitat  a  les  tecnologies,  productes  i  serveis 
relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

L'acreditació  d'aquesta  condició  especial  d'execució  del  contracte,  serà 
mitjançant la presentació del  document de compromís que s'adjunta en l'Annex I 
d'aquest plec.

CLÀUSULA VINTENA. Drets i obligacions de les parts

1 Obligacions essencials del contractista

– Gestió i manteniment de continguts web de Xàtiva Turisme.
– Gestió i manteniment de l'APP
– Gestió i manteniment de les xarxes socials.
– Relació amb les  institucions empresarials  de Xàtiva  i  àrea d'influència,  tot 
fent-les coneixedores de les propostes de l'Ajuntament de Xàtiva.

L'empresa adjudicatària està obligada a donar d'alta en la Seguretat Social als 
treballadors que es contracte i a detreure dels salaris dels mateixos les quantitats 
que legalment es determinen a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
i la Hisenda Pública. De la mateixa manera, complirà totes les obligacions a les que 
estiga obligada segons la legislació laboral vigent per a que en tot moment la totalitat  
dels treballadors que es troben prestant servei estiguen dins de la legalitat vigent.

L'empresa adjudicatària del servei, a través del seu responsable, estarà en 
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contacte i coordinació permanent amb el responsable de l'Ajuntament per a dilucidar 
qualsevol dubte o problema que poguera sorgir.

2. Obligacions de l'Ajuntament de Xàtiva

Seguiment tècnic: els tècnics de l'Ajuntament responsables de la supervisió 
del Servei i l'entitat adjudicatària mantindran, a part de les reunions que es realitzen 
de  manera  periòdica,  una  comunicació  contínua  amb  la  finalitat  de  solucionar 
aquelles  dificultats  que  puguen  sorgir  i/o  acollir  aquelles  aportacions  que 
revertisquen en la millora del servei.

3. 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  LCSP,  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. 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  LCSP,  l'Administració  tindrà 
obligació  d'abonar  el  preu  dins  dels  trenta  dies  següents  de  l'aprovació  dels 
documents  que  acrediten  la  conformitat  amb  allò  disposat  en  el  contracte  dels 
serveis prestats, 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 la prestació del servei.

4. 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 
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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 
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 Col·lectiu sectorial d'aplicació.

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.

5. Termini de garantia
L'objecte  del  contracte  quedarà  subjecte  a  un  termini  de  garantia  de  dos 

mesos 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 el 
de Prescripcions Tècniques. 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.

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 
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 per a açò 
siguen necessaris.

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Subcontractació

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte 
del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la  
LCSP.  La  subcontractació  haurà  de  realitzar-se  complint  els  requisits  bàsics 
següents:

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades 
següents en relació amb cada subcontracte que pretenga realitzar:

-Identificació  del  subcontractista,  amb  les  seues  dades  de  personalitat, 
capacitat i solvència.
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-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
-Import de les prestacions a subcontractar.

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per a 
contractar amb l'Administració ni  freturoses de la capacitat,  solvència i  habilitació 
professional precisa per a executar les prestacions concretes que se subcontracten.

c) El contractista que subcontracte haurà de comprovar amb caràcter previ a 
l'inici  dels  serveis  que  subcontracte,  l'afiliació  i  alta  en  la  Seguretat  Social  dels 
treballadors que realitzen els treballs en qüestió en compliment de l'establit  en el 
Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de 
l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

e)  Els  subcontractistes  quedaran  obligats  només  davant  el  contractista 
principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de 
l'Ajuntament,  amb  arranjament  estricte  als  plecs  de  clàusules  administratives 
particulars  i  als  termes  del  contracte,  sense  que  el  coneixement  per  part  de 
l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions altere la responsabilitat exclusiva 
del contractista principal.

f)  El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les 
prestacions que realitzen com a mínim en els terminis 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.  Per  a  garantir  tal  compliment,  amb cada facturació  a 
l'Ajuntament deurà el  contractista  aportar el  justificant  del  pagament dels treballs 
realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que haja subcontractat en 
el marc del contracte actual.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Modificacions contractuals previstes

No  es  preveu,  de  manera  expressa,  cap  possibilitat  de  modificació 
contractual, sols caldrà l'esmentada modificació quan concórreguen obligacions de 
prestacions  addicionals,  circumstancies  imprevisibles  i  modificacions  no 
substancials, de conformitat amb l'article 205 de la LCSP.

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. 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 LCSP.

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 previstos 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  
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contractista. 

CLÀUSULA VINTÉ QUARTA. Cessió del contracte

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 
214 de la LCSP:
a) Que l'òrgan de contractació autoritze, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que el cedent tinga executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte 
c) Que el cessionari tinga capacitat per a contractar amb l'Administració i la solvència 
que resulte exigible en funció de la fase d'execució del  contracte, havent d'estar 
degudament classificat si tal requisit ha sigut exigit al cedent, i no estar incurs en una 
causa de prohibició de contractar.
d)  Que  la  cessió  es  formalitze,  entre  l'adjudicatari  i  el  cessionari,  en  escriptura 
pública.

CLÀUSULA VINTÉ CINQUENA. Penalitats per incompliment

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.

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.

L'incompliment per part  del  contractista de les obligacions establides en la 
clàusula 22ª en matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 10% de 
l'import del subcontractat, sent la seua reiteració causa de resolució del contracte.

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de 
les  penalitats  coercitives  del  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 
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.

2. Imposició de penalitats
Per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per 
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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  podran  fer  efectives  contra  la  garantia  definitiva  i  si 
aquesta no aconseguira el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via 
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

CLÀUSULA VINTÉ SISENA. 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 245 de la LCSP 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 25ª.

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 
f)  de  la  LCSP  les  establides  com  a  obligacions  essencials  per  l'òrgan  de 
contractació.

Quan  el  contracte  es  resolga  per  culpa  del  contractista,  es  confiscarà  la 
garantia  definitiva,  sense  perjudici  de  la  indemnització  pels  danys  i  perjudicis 
originats a l'Administració, en el que excedisquen de l'import de la garantia.

CLÀUSULA VINTÉ SETENA. 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  Manuela García Arnau, responsable de la Secció de Turisme i Castell, 
serà la responsable del contracte.

CLÀUSULA VINTÉ VUITENA. Confidencialitat i tractament de dades

1. Confidencialitat
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu 
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personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les 
dades personals als 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'establret  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).

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 NOVENA. 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  LCSP,  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 LCSP.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

_________________________,  amb  domicili  a  l'efecte  de  notificacions  a 
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, 
en representació de l'Entitat ___________________, amb CIF núm. ___________, 
a  l'efecte  de  la  seua  participació  en  la  licitació  del  contracte  del  servei  de 
dinamització del projecte turístic de Xàtiva, per a tres anualitats, amb la possibilitat 
de  pròrroga  per  dues  més,  d'un  any  cadascuna  d'elles,  davant 
________________________

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contracte del servei de dinamització del 
projecte turístic de Xàtiva, per a tres anualitats, amb la possibilitat de pròrroga per 
dues més, d'un any cadascuna d'elles.

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 
l'article 140 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 per a ser 
adjudicatari del contracte de serveis, en concret:

 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els 

requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
 Que no està incurs en una prohibició per a contractar de les recollides en 

l'article 71 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic i es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta pogueren 
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que 
poguera correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].

 Que  l'adreça  de  correu  electrònic  en  què  efectuar  notificacions  és 
___________________________________

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 
què  es  fa  referència  en  l'apartat  segon  d'aquesta  declaració,  en  cas  que  siga 
proposat  com  a  adjudicatari  del  contracte  o  en  qualsevol  moment  en  què  siga 
requerit per a açò.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ANNEX II

MODEL DE COMPROMÍS AMB LES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

D............................................................................  amb DNI.  .................,  i  domicili  a 
efecte de notificacions en el carrer....................................................... núm. ...........,. 
codi postal..............., localitat.................., província....................  telèfon ...................., 
adreça electrònica ...................................

(en el cas d'actuar en representació)
com  apoderat  de  ................,  amb  domicili  en  ............................ 
carrer  ..........................................,  núm  ................,  codi  postal...................... 
localitat............................., província ..................................

DECLARA BAIX LA SEUA RESPONSABILITAT:

Que es compromet a complir les condicions especials d'execució detallades 
en  la  clàusula  19ª  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars 
corresponent a la licitació del contracte «EXPT. 3916/2019, CONTRACTE DEL 
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL PROJECTE TURÍSTIC DE XÀTIVA, PER A TRES 
ANUALITATS, AMB LA POSSIBILITAT DE PRÒRROGA PER DUES MÉS».

A ____________, a ___ de ________ de 2019.

Signatura del candidat,

Signat: _________________.».
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