PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX
LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
DE L’ENLLUMENAT DE NADAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
A. Administració Contractant
Ajuntament de: Sant Quirze del VallèsOrganisme autònom: B. Contracte
Administratiu
Denominació:

Obres

Subministraments

Serveis

Contracte del servei lloguer, instal·lació i manteniment de
l’enllumenat de Nadal de Sant Quirze del Vallès per l’any 2017.

C. Abreviatures Emprades En Aquest Plec
BOE
BOP
DOUE
TRLCSP
PCAG
PCAP

Butlletí Oficial de l’Estat
Butlletí Oficial de la Província
Diari Oficial de la Unió Europea
Text refós de la Llei de contractes del sector públic
Plec de clàusules administratives generals
Plec/s de clàusules administratives particulars

D. Naturalesa I Objecte
Aquest plec és el de clàusules administratives particulars que regula el contracte
indicat a l’apartat B per part de l’Administració citada a la l’apartat A.
El contracte regulat per aquest plec li es d’aplicació, plecs generals, quant a les
obres el plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres
i instal·lacions de la corporació i quant als contractes des subministraments i serveis
el plec de clàusules administratives generals aplicables al contractes de consultoria i
assistència, serveis, subministraments, altres contractes administratius i privats que
es van establir per la Diputació de Barcelona per resolució d’11 de juliol de 2002,
publicada al BOP 172, de 19 de juliol de 2002, en els termes en que si va adherir
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per mitjà d’acord plenari de 30 d’octubre de
2002, el qual va tenir efectes el 16 de gener de 2003, publicat al BOP 310, de 27 de
desembre de 2002, amb les modificacions que figuraven a l’edicte d’aquest acord
publicat al BOP 270, d’11 de novembre de 2002, el Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, Reglament general de la LCAP, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en tot allò que no contradiguin el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011,de 14 de novembre, la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva
internacionalització i el Reial Decret 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d’infraestructures i transport i d’altres mesures econòmiques, que el modifiquen.
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que modifica el
TRLCSP.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Les caselles que figuren a les seves pàgines 3 i següents estableixen el règim
específic del contracte.
El document denominat:
“PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS aplicable als
contractes administratius i als contractes privats de l’ens local i dels seus organismes
autònoms”,
publicat al perfil del contractant i que s’incorpora a aquest plec com a estipulacions
particulars.
En tot cas, si es detecta conflicte entre les estipulacions generals i les particulars
prevaldran les primeres, llevat que s’hagi de considerar que s’han quedat sense
efecte arran de l’entrada en vigor del TRLCSP o de nova normativa que el
desenvolupi.
E. Aprovació
Certifico que aquest plec de clàusules administratives particulars, corresponent al
contracte que s’indica a l’apartat B, ha estat aprovat per l’òrgan de contractació dins
de l’acord d’aprovació del seu expedient administratiu de contractació, en els termes
següents:
Òrgan de contractació
Alcaldessa
Data de l’acord
Lloc i data
Sant Quirze del Vallès, setembre de 2017
Nom del secretari que certifica
Helena Muñoz i Amorós

1. EL CONTRACTE: DELIMITACIÓ

1.1. Denominació
L’objecte del contracte serà el subministrament i col·locació de material de lloguer
d’enllumenat de Nadal en les ubicacions definides per l’Ajuntament (Annex 1). Les
empreses licitadores hauran de presentar una proposta per a l’any 2017 segons el
nombre d’elements, tipus i mides aproximades per a les zones i carrers que consten
en el quadre adjunt (annex 1).
1.2. Caràcter
Administratiu
1.3. Classe
Serveis
1.4. Classificació estadística
CPA 2008

432110 – Treballs d’instal·lació elèctrica

CPV1a

45316000-5 i 6 Instal·lació de sistemes d’enllumenat exterior
50232000-0 Serveis de manteniment instal·lació d’enllumenat
públic.

Categoria Annex II LCSP1b
1.5. Necessitat atesa
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del
contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan
acreditats a l’expedient.
1.6. Règim jurídic particular
1.7. Tramitació
Urgent

1a
1b

Només als contractes amb regulació harmonitzada.
Només als contractes de serveis inclosos en l’annex II TRLCSP.
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2. EL CONTRACTE: PRESTACIONS

2.1. Definició de les prestacions a càrrec del contractista
Les característiques, prestacions i quantitats objecte del servei són els que
consten en el plec de clàusules tècniques que acompanya el present plec.
Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta per a l’any 2017
segons el nombre d’elements, tipus i mides aproximades per a les zones i
carrers que consten en el quadre adjunt (annex 1) del plec de prescripcions
tècniques.
2.2. Instruments tècnics que delimiten la prestació2
Ple de prescripcions tècniques particulars.
2.3. Admissió de variants
Sí / No

Si

Descripció

Les descrites com a millores al Plec.

2.4. Condicions especials d'execució (art. 118.1 TRLCSP)
Sí / No

No

Descripció

-

2.5. Prestacions diferenciades executables separadament
Sí / No

No

Descripció

-

2.6. Drets i obligacions de les parts
2.6.1. Drets i obligacions de l’Ajuntament
Drets de l'Ajuntament
a) Efectuar les tasques de supervisió, seguiment i inspecció del compliment
del contracte mitjançant personal tècnic adscrit al Servei de
Desenvolupament Econòmic i Local, i Parcs, Jardins i Via Pública,
Mobilitat i Serveis. Aquest personal tècnic durà a terme un seguiment del
disseny i distribució del material en els carrers del poble, així com de les
incidències de la gestió i de l'avaluació.
b) Dictar les normes d'ús que siguin necessàries.
Obligacions de l'Ajuntament
a)

2

Atorgar a l'adjudicatari la informació necessària per a la definició del
disseny d’enllumenat del poble.

Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual.

b)

Posar en coneixement de l'empresa adjudicatària qualsevol qüestió que
pugui ser objecte

2.6.2. Drets i obligacions de l’Adjudicatari
Drets de l'adjudicatari
a) Prestar el servei fins a l'extinció del contracte.
b) Rebre de l'Ajuntament el preu del contracte segons l’oferta presentada i
l’adjudicació del mateix.
c) Ser indemnitzat en cas d'extinció anticipada del contracte per causes no
imputables al concessionari.
Obligacions de l’adjudicatari
a) Prestar el servei en els termes que es descriuen en el contracte amb
continuïtat i regularitat. En cas d’extinció del contracte, l’adjudicatari ha de
prestar el servei fins que un s’efectuï la nova adjudicació.
b) Subministrar els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a la
perfecta prestació dels serveis objecte d'adjudicació.
c) Actuar en tot moment d’acord amb les indicacions i les observacions de
l’Ajuntament sobre el funcionament del servei.
2.7. Divisió en lots
Sí / No

No

Descripció

-

Valor estimat

-

2.8. Règim dels béns i drets vinculats al contracte
2.9. Durada del contracte
Durada: :Del 10 de novembre de 2017 al 31 de gener de 2018.
La posada en marxa de l’enllumenat nadalenc serà la primera setmana de
desembre.
El desmuntatge s’iniciaria el dia 8 de gener, i s’haurà d’haver acabat en el
termini màxim de 15 dies naturals.
Prorrogues3

No.

3

Detalla si s’admeten o no, la durada màxima de cadascuna i el número màxim de les possibles. No s’utilitza als
contractes d’obra.
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Àmbit territorial específic4

2.10.
-

2.11.
Capitals assegurats per la pòlissa de responsabilitat civil a càrrec
del contractista
Risc

4

Capital (€)

-

Responsabilitat civil per cadascún dels
accidents, danys o perjudicis que puguin
ocasionar a tercers produïts per omissió o acció
dels treballs realitzats en la prestació dels
serveis.

600.000,00 €

-

Responsabilitat civil per cadascún dels
accidents, danys o perjudicis que puguin
ocasionar a tercers conseqüència dels treballs
realitzats en la prestació dels serveis.

600.000,00 €

Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes
de serveis.

3. 3EL CONTRACTE: RÈGIM ECONÒMIC
3.1. Sistema de retribució del contractista
Pagament del preu en diners5
3.2. Referència de sortida6
Tipus de referència: Pressupost únic de licitació
3.2.1. Pressupost de licitació/negociació
Preu del contracte...................................... 24.793,39 €
Tipus de l’IVA (%) .................................................. 21%
Quota de l’IVA (€) ....................................... 5.206,61 €
Pressupost de licitació/negociació ............ 30.000,00 €
3.2.2. Valor estimat del contracte
Valor estimat del contracte ................................... 24.793,39 €
3.3. Aplicació de l’article 87.4 del TRLCSP7
Sí / No

No

Règim d’aplicació

-

3.4. Aplicació pressupostària
3.4.1. Anualitats
Any

2017

Import (€)

30.000,00 €

3.4.2. Partida pressupostària d'aplicació durant l'exercici d'inici de la
prestació

1501/4330/2210000 - Llums de Nadal

5

Quan es preveu la concessió de domini públic (Només als contractes d’obres), la concessió es
descriu en annex
6
Quan la licitació o la negociació és per lots, aquest camp es multiplica en tants com lots.
7
Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment
i penalitzacions pel seu incompliment.
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3.5. Finançament
Previsió

-

Descripció

Fons propis

Import (€)

30.000,00 €

3.6. Règim de pagament
3.6.1. Mètode de pagament
Per certificació
Pagament únic a la recepció
Pagament a recepcions parcials
Altres: Factura corresponent al servei efectuat d’acord amb el present
contracte, la qual es farà efectiva a través del procés de conformació de
la unitat administrativa corresponent.
3.6.2. Temporalització dels pagaments

3.6.3. Règim d'abonaments a compte
No se’n preveuen
3.6.4. Moneda de pagament
€
Altra: 3.7. Revisió de preus
No
3.7.1. Règim
El preu del contracte no serà revisat, de conformitat amb el canvi de règim
de revisió dels contractes del sector públic que disposa la Llei 22/2013, de
23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat, en la seva disposició
addicional vuitanta vuitena: Desindexació respecte als índexs generals de
contractes del sector públic,
3.7.2. Sistema
Arran de l’aplicació de la Llei esmentada al paràgraf anterior, en el cas que
es justifiqués, per variacions excepcionals dels costos dels factors, la
necessitat de procedir a la revisió de preus, no es podrà aplicar cap índex
general de preus o fórmula que l’inclogui. La revisió haurà de reflectir,
necessàriament, l’evolució dels costos, sense que es considerin motiu de
revisió l’increment del cost de la mà d’obra, les despeses financeres, les
generals o d’estructura o el benefici industrial (art. 91.1. TRLCSP).

4. ÒRGANS
4.1. Òrgan de contractació
Ple
Junta de Govern Local
Òrgan delegant:
Data de la delegació:
Alcaldessa:
Competència:

Pròpia

Data de la delegació: 4.2. Director de l'execució del contracte
L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras i Jorba
4.3. Responsable del contracte
La Cap del servei de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis, Laura
Ordaz Suarez.
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5. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA
5.1. Procediment
Obert amb publicitat al Perfil del Contractant
5.2. Criteris d'adjudicació/elements de negociació

Criteris/elements i la seva puntuació
5.2.1. VALORACIÓ MATEMÀTICA
Ordre

Descripció

Puntuació

V

1

Nombre d’elements

Fins a 40 p.

O

2

Millora del contracte

Fins a 20 p.

O

5.2.2. VALORACIÓ DISCRECIONAL
Ordre

Descripció

1

Qualitat de l'oferta: estètica, originalitat i
qualitat de l'enllumenat

Puntuació
Fins a 40 p.

V
D

Es valorarà la varietat de dissenys, formes i volums i la varietat
cromàtica.
S’haurà d’especificar els models per cadascun dels elements de
l’Annex 1 del Plec Tècnic.
Sistema de valoració dels criteris/elements tipus O8
Ordre9 Sistema de valoració
1

2

8
9

La màxima puntuació s'atorgarà a l'empresa que ofereixi un
major nombre d’elements de mides mínimes 2x1m a partir de les
125 unitats mínimes a instal·lar. La resta d'ofertes es valoraran
de forma proporcional. Si no s’ofereix cap element addicional la
puntuació serà 0.
Es valorarà el lloguer i instal·lació sense cost d’arbres artificials
de led de mida real.
- 1 Unitat. 10 punts
- 2 Unitats. 20 punts

Indica quin és el mètode de valoració objectiu que s’aplica.
L’ordinal del criteri d’adjudicació coincideix en aquell que s’ha emprat a l’hora de descriure’l.

5.3. Règim de publicació
Anunci de licitació/negociació
Perfil del contractant, adreça electrònica: http://santquirzevalles.cat/
Tauler d’edictes municipal
BOP
BOE
DOUE
Altres: Anunci previ al DOUE
Número: -

Data: -

5.4. Termini i lloc per a la presentació de proposicions
Termini: 8 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació
al Perfil del Contractant.
En cas que el termini acabés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia
hàbil següent.
Lloc10:
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Pl. de la Vila, 1, de Sant
Quirze del Vallès, Registre General (OAC) en horari d’atenció al públic.
També en qualsevol altre dels registres previstos a l'article 16.4. de la Llei
39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
En el cas que la proposició es trameti per correu, s’haurà de lliurar
comprovant de lliurament a correus dins del termini màxim establert i
s’anunciarà la seva tramesa a número de fax 937212177 o a l’adreça de
correu electrònic següent: vanessa.perez@santquirzevalles.cat
5.5. Condicions dels contractistes
5.5.1. Habilitacions específiques a la capacitat d'obrar
Sí / No

No.

Descripció
5.5.2. Condicions de solvència o classificació
Econòmica i financera
Descripció: S’acreditarà amb el compliment dels dos supòsits següents:
a) Volum anual de negocis en l’àmbit objecte del contracte, per
un import igual o superior al del pressupost de licitació del
contracte.
10

Indica exclusivament el registre general de l’administració contractant. L’oferta també es pot
presentar en qualsevol dels registres que es preveuen a la clàusula 35 del PCAG.
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b) Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al
qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes
anuals igual o superior al capital social subscrit.
Mitjans d’acreditació: Segons art. 75 del TRLCSP.
Volum anual de negoci: Declaració de responsable del
volum anual de negoci o Comptes anuals de l’empresa del
darrer any.
Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic:
Comptes anuals de l’empresa del darrer any.
l'eximirà d'aportar la documentació descrita als paràgrafs
anteriors. Tindrà el mateix efecte l'aportació de la fitxa de
dades del RELI de la Generalitat de Catalunya, o la de
qualsevol altre dels Registres de Licitadors legalment
establert.
Tècnica i professional
Descripció:
Acreditar haver realitzat en els darrers cinc exercicis,
serveis o treballs similars al que són objecte d’aquest
contracte, per un import total igual o superior al del
pressupost del contracte.
Acreditar les titulacions acadèmiques i professionals del
personal responsable de l’execució del contracte.
Mitjans d’acreditació:
Relació detallada dels serveis o treballs realitzats els
últims cinc anys que inclogui import, dates i destinatari,
públic o privat, dels mateixos (art. 78 TRLCSP).
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant
certificat expedit per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic, quan sigui
un subjecte privat, mitjançant certificat o declaració de
l’empresari.
Titulacions tècniques i/o professionals del personal
responsable del desenvolupament de l’execució del
contracte.

5.5.3. Aplicació de l'article 64.1 TRLCSP11
Sí / No

Si

Descripció

Els licitadors hauran d’acreditar la titulació del personal
adscrit al contracte, d’acord amb allò que disposa la
legislació vigent.

5.5.4. Exigència del compliment de normes de garantia de qualitat (art.
80 TRLCSP)12
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.5. Exigència del compliment de normes de gestió medi ambiental
(art. 81 TRLCSP)13
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.6. Aplicació de l'article 64.2 TRLCSP14
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.7. Incorporació d'ofici del certificat sobre classificació empresarial
(art. 146.3 TRLCSP)
Sí / No

No

5.6. Contingut de les proposicions
5.6.1. Documentació del sobre 1: Condicions personals de l’empresari
Sobre 1. S’anomenarà: Documentació administrativa. Contracte de servei
de lloguer, instal·lació i manteniment de l’enllumenat de Nadal de Sant
Quirze del Vallès”
S’hauran de presentar, d'acord amb la legislació vigent, els següents
documents acreditatius:
a)
b)

Relació numerada de la documentació inclosa,
Documentació acreditativa de la personalitat i de la capacitat
d’obrar.

11

Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació
professional del personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix.
12
Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
13
Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
14
Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la
forma del seu compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les
adjudicacions provisional i definitiva.
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Les persones jurídiques l’acreditaran mitjançant escriptura de
constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites al Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació
mercantil que li sigui d’aplicació. Si no ho és, l’acreditació de la
capacitat d’obrar es farà mitjançant escriptura o documents de
constitució, estatuts o acte de fundació, en el que constin les normes
per les que es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el
corresponent registre oficial.
La capacitat d’obrar de les entitats jurídiques no espanyoles d’Estats
membres de la Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’espai
econòmic europeu, s’acreditarà mitjançant la inscripció en els registres
o la presentació de les certificacions que s’indiquen en l’annex I del
RGLC.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres,
s’acreditarà de conformitat amb el que s’estableix a l’article 55 del
TRLCSP.
Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa
de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en
qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o
indirecta es podessin produir per raó del contracte, amb renúncia, en el
seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els pugui correspondre.
En cas de concórrer com a Unió Temporal d’Empreses, compromís,
signat pels representants de cadascuna de les empreses que la
formaran, de constituir la UTE, tal i com preveu l’article 59 del TRLCSP.
En el supòsit de concórrer una persona física, en nom propi o com a
representant,
acompanyarà el document nacional d’identitat, o
document que el substitueixi, i, en el cas d’actuar en representació, hi
inclourà, a més, l’escriptura d’apoderament degudament legalitzada, o
les seves fotocopies convenientment autenticades.
c)

Declaració responsable, signada pel licitador o el seu representant, en
què assegura que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides,
i que no incorre en cap de les prohibicions per a contractar amb
l’administració recollides a l’article 60 de la TRLCSP. Aquesta
declaració, a més, inclourà expressament la circumstància de trobar-se
al corrent del compliment amb les obligacions tributàries i amb les de la
Seguretat Social.

d)

Declaració d'autorització o de denegació de permís, perquè aquesta
Administració pugui sol·licitar de forma directa i abans d'adjudicar el
contracte, l’acreditació que justifiqui que el possible contractista es troba
al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de les de la
Seguretat Social, En el cas de denegació de permís, se'l requerirà,
abans de l'adjudicació perquè aporti els oportuns certificats.

e)

Declaració on el licitador facilitarà a aquesta Administració una bústia
de correu electrònic per a realitzar, de forma telemàtica, les
comunicacions i notificacions derivades del procés de negociació i
d’adjudicació.

f)

Condicions de solvència econòmica i financera, d’acord amb el que
es descriu a la clàusula 5.5.2 d’aquest plec.

c) Condicions de solvència tècnica i professional requerides per a la
presentació d’ofertes, d’acord amb la clàusula 5.5.2. d’aquest plec.
Documentació optativa:
1. L’aportació de la fitxa de dades del RELI de la Generalitat de Catalunya, o
la de qualsevol altre dels Registres de licitadors legalment establerts
acompanyada de la declaració de la vigència de les dades que hi consten,
eximirà l’empresari de presentar la documentació descrita en aquesta
clàusula, llevat de la dels apartats c), d), e) i f) i del compromís signat en
el cas de presentar-se com a UTE.
5.6.2. Documentació del sobre 2: Oferta
Sobre 2. S’anomenarà: “Oferta de valoració matemàtica i valoració
discrecional. Contracte de servei de lloguer, instal·lació i manteniment de
l’enllumenat de Nadal de Sant Quirze del Vallès”.
La documentació es contindrà en dos sobres interns al sobre 2,
denominats:
2.A. “Oferta econòmica”.
2.B. “Oferta tècnica”.
Oferta econòmica: Sobre 2.A
Elements de valoració matemàtica (clàusula 5.2.1.PCAP)
S’hauran de presentar els següents documents:
1. Nombre d’elements oferts addicionals, a partir de les 125 unitats
mínimes a instal·lar.
2. Millora del contracte. Unitats de lloguer i instal·lació sense cost d’arbres
artificials de led de mida real.
Oferta tècnica: Sobre 2.B
Elements de valoració discrecional (clàusula 5.2.2. PCAP)
Estètica, originalitat i qualitat d'enllumenat: Es valorarà la varietat de
dissenys, formes i volums i la varietat cromàtica.
S’haurà d’especificar els models per cadascun dels elements de l’Annex 1
del Plec de clàusules tècniques.
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5.7. Òrgans específics per a la selecció del contractista
5.7.1. Mesa de contractació: composició
Titular

Suplent

President/a

Elisabeth Oliveras i Jorba,
alcaldessa

Vocal 1

Laura Ordaz Suárez, enginyera Laura Vallvé Martí tècnica de gestió
tècnica del Servei de Parcs, del Servei de Parcs, Jardins i Via
Jardins i Via Pública, Mobilitat i Pública, Mobilitat i Serveis
Serveis

Vocal 2

Pilar Dolado Visus, Reponsable El tècnic del servei en que delegui
de Desenvolupament Econòmic
i Local

Vocal 3

Helena Muñoz Amorós,
secretària de l’Ajuntament

El regidor/a que la substitueixi

El secretari o secretària accidental

Vocal 4

Joan Cabré Gascón, interventor
accidental

El/la tècnic/a de Serveis Econòmics
que el substitueixi

Secretari/a

Vanessa Pérez Moya, tècnica
de Secretaria

Lluïsa Codorniu Tomàs, Tècnica de
secretaria

5.7.2. Comitè tècnic o organisme tècnic especialitzat (art. 150.2
TRLCSP)
Establert

No

Composició

-

5.8. Informacions disponibles
5.8.1. Documents15
Sí / No

No

Descripció

-

5.8.2. Informacions de l'art. 119 TRLCSP16
Sí / No

No

Descripció

-

5.8.3. Informacions de l'art. 120 TRLCSP17

15

Sí / No

No

Descripció

-

Es consignen els documents previstos a la clàusula 6.1.5.8.2 del PCAG.
Indica les obligacions referents a fiscalitat, protecció, medi ambient, ocupació i condicions laborals.
17
Indica les condicions de subrogació als contractes de treball.
16

6. GARANTIES
6.1. Provisional18
6.2. Definitiva19
El 5% del preu d'adjudicació del contracte, IVA exclòs.
6.3. Termini de garantia
6.3.1. Durada
6.3.2. Exclusió
Sí / No

No

Justificació

Veure clàusula 6.2.

6.4. Possibilitat de constituir la garantia per mitjà de retenció del preu20
Sí / No

-

Forma de practicar la retenció

-

6.5. Possibilitat d’acreditar la constitució de la garantia per mitjans
electrònics
Sí / No

-

Forma d’acreditar la constitució

-

18

Quan s’eximeix així s’indica i també s’expressa la justificació.
Quan s’eximeix així s’indica i també s’expressa la justificació.
20
Aquesta previsió no s’aplica mai als contractes d’obra.
19
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7. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
7.1. Requeriment previ i adjudicació
Abans de l’adjudicació, tal com preveu la legislació vigent en la matèria, la Unitat
de Contractació, requerirà el licitador que, segons el resultat del procediment,
hagi estat considerat com el que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa. Un cop atès el requeriment, l’òrgan de contractació disposarà
l’adjudicació del contracte.
7.2. Formalització del contracte (art. 156 del TRLCSP)
El contracte s’ha de formalitzar en document administratiu dins el termini màxim
de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació
definitiva.21
Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dintre
del termini assenyalat, l’Ajuntament retindrà la garantia definitiva i li exigirà la
indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.
7.3. Retorn de la documentació administrativa
Una vegada hagi transcorregut el termini per interposar recursos administratius
sense que se n’hagin formalitzat, els licitadors que no hagin estat adjudicataris
podran recollir els sobres núm. 1 (documentació administrativa) al Servei de
Secretaria de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Si en el termini de 12
mesos la documentació no ha estat reclamada, es procedirà a la seva
destrucció.

21

Si el contracte pot ser objecte de recurs especial en matèria de contractació (art. 40.1 TRLCSP) la
formalització no es podrà dur a terme fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils comptadors a partir de
la tramesa de l’adjudicació als licitadors.

8. CLÀUSULES PENALS I RESPONSALITATS
8.1. Clàusules penals
Incompliment
-Les Previstes al Text refós de la
Les
Llei de contractes del sector aplicable.
públic

Penalitat
previstes

a

la

legislació

8.2. Responsabilitats dels articles 310, 311 i 312 del TRLCSP22

-

22

Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra, 310,
esmena errades i deficiències, 311, imposa indemnitzacions quan el pressupost d’execució es desvia
més d’un 20%, per excés o per defecte i 312 responsabilitat per defectes i insuficiències tècniques.
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9. MODIFICACIÓ
Causa
-

Contingut
-

Abast Màxim
-

10. SUBCONTRACTACIÓ
10.1. Prestacions que poden ser subcontractades

10.2. Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació

10.3. Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació
Si s’escau, les comunicacions s’han de fer en la forma que disposa l’article
227 b) del TRLCSP.
10.4. Compromís de subcontractar en substitució de la classificació en una
part de contracte (art. 65.1 TRLCSP)
10.4.1. Prestacions afectades
10.4.2. Condicions de solvència del subcontractista
10.4.3. Forma de prestació del compromís
-
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11. EXTINCIÓ
Causes23

11.1.

L'incompliment de les obligacions contingudes en aquest plec de clàusules o
en el de prescripcions tècniques, facultarà l'Ajuntament a resoldre el
contracte per causes imputables al contractista sense que es generi cap
responsabilitat per a l'Ajuntament.
11.2.

Especialitats de la recepció i de la liquidació
-

23

Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran
causes d’extinció aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP.

12.

Protecció de dades de caràcter personal

L'adjudicatari, en la realització dels treballs contractats, adequarà les seves
actuacions a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (B.O.E. núm. 298, de 14 de desembre) i altres normes
d'aplicació.
L'adjudicatari i el personal al seu servei que tingui accés o realitzi qualsevol
tractament amb dades de caràcter personal, tindrà la consideració d'encarregat del
tractament i l'accés a la informació de caràcter personal necessari per a la
realització dels treballs no suposarà comunicació de dades, a efectes del disposat
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
L'adjudicatari encarregat del tractament estarà sotmès a les següents obligacions
respecte de les dades de caràcter personal:
Actuarà conforme a les directrius marcades per la Comissió de de Treball i
Seguiment de Protecció de Dades Municipal i les instruccions de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCat).
Adoptarà totes aquelles mesures d'índole tècnic i organitzatives que resultin
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, així
com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.
No aplicarà ni utilitzarà les dades amb finalitats diferents als de realització
dels treballs objecte del contracte, ni els comunicarà, ni tan sols per a la seva
conservació, a altres persones.
Estarà obligat a guardar el secret professional respecte dels mateixos, fins i
tot després de finalitzar les seves relacions contractuals.
Una vegada finalitzats els treballs objecte del contracte, l'adjudicatari, haurà
de tornar a l’encarregat que designi el responsable del tractament, tots els
documents o suports informàtics en els quals pogués constar alguna dada de
caràcter personal. El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades
existents als equips informàtics utilitzats per l’encarregat, això no obstant,
l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre que, de l’execució de la prestació, se’n pugui derivar
responsabilitat.
En el cas que l'adjudicatari destini les dades a una altra finalitat, les
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions establertes al contracte,
serà considerat responsable del tractament, responent de les infraccions en
què hagués incorregut personalment, previstes en la Llei Orgànica 15/1999,
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
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