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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER ALS SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT 

GRAN DELS MUNICIPIS DE FONOLLOSA, RAJADELL I CALLÚS 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de dinamització i monitoratge de la gent 

gran que desenvolupen els ajuntaments de Fonollosa, Rajadell i Callús dins de cada any 

natural. Incloent la corresponent coordinació tècnica i l’execució de les activitats 

complementàries mínimes previstes dins del calendari establert per tots els ajuntaments 

anteriorment esmentats.  

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, de conformitat amb 

allò que estableix la llei de contractes del sector públic. 

2. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ: 

La forma d’adjudicació del contracte de serveis de dinamització i monitoratge de la gent gran 

serà el procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, 

quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte. 

3. PERFIL DE CONTRACTANT: 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva 

activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest 

Ajuntament compta amb el Perfil de contractant al que es tindrà accés segons els 

especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.fonollosa.cat. 

4. DADES ECONÒMIQUES: 

El preu màxim del contracte per la totalitat del serveis prestats ascendeix a DEU MIL NOU-

CENTS NORANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (10.990,08.-€) anuals.  

L’import s’abonarà a càrrec a l’aplicació pressupostària 01/337/22799 del vigent pressupost 

municipal; existint crèdit suficient fins a l’import aprovat per l’Ajuntament, quedant acreditada 

la plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el contracte.  

5. DURADA I TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 

La durada i el termini d’execució del contracte de prestació de serveis serà d’UN ANY (1) 

prorrogable per anualitats les quals no podran ser superiors al termini de quatre anualitats. La 

pròrroga s’haurà de realitzar per escrit i s’incorporarà com addenda al contracte. 

L’execució del contracte es realitzarà de conformitat amb la distribució horària continguda en 

el calendari aprovat per l’òrgan de contractació.  

6. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE: 

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i 

pel plecs de prescripcions que formen part integrant del contracte, així com també, es regeix 
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per la normativa administrativa aplicable i, en cas de manca de regulació i de manera 

supletòria per la normativa de dret privat.  

7. CAPACITAT PER A CONTRACTAR: 

Estan facultades per a participar en aquesta licitació i subscriure, si s’escau, el contracte 

corresponent a les persones natural o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 

personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu la Llei de Contractes 

del Sector Públic i que no incorren en cap de les prohibicions de contractar recollides en el 

mateix text normatiu. Tant l’acreditació de l’aptitud per a contractar, així com també, les 

prohibicions per a contractar es poden acreditar de conformitat amb allò que estableix la Llei 

de Contractes del Sector Públic. 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 

que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin immersos en prohibicions per a contractar, i 

acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.  

La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:  

- La capacitat d’obrar dels empresaris que fossin persones jurídiques s’acreditarà 

mitjançant l’aportació de l’escriptura o document de constitució, els estatus o 

l’acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva 

activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic que correspongui, 

segons el tipus de persona jurídica que es tracti.  

- Els empresaris que fossin persona física mitjançant fotocòpia del Document 

Nacional d’Identitat i acreditació d’estar donat d’Alta en Impost d’Activitats 

Econòmiques en l’epígraf corresponent.  

- Els empresaris no espanyols que siguin nacionals d’estats membres de la Unió 

Europea per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de 

l’Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o 

un certificat, en els termes que s’estableixin 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 radiqui el domicili de l’empresa. 

 

La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les prohibicions per 

contractar regulades a la Llei de Contractes del Sector Públic podrà realitzar-se: 

- Mitjançant testimoniatge o certificació administrativa, per una declaració de 

responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o 

organisme professional qualificat.  

- Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta 

possibilitat estigui prevista en la legislació de l’estat respectiu, podrà també 
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substituir-se per una declaració de responsable atorgada davant d’una autoritat 

judicial.  

 

8. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES: 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar que es troben en possessió de les condicions 

mínimes de solvència econòmica, financera, professional o tècnica.  

La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant el volum 

anual de negocis per import igual o superior a l’exigit a l’anunci de licitació. A més a més, haurà 

d’aportar que té subscrita una pòlissa d’assegurances que cobreixi els riscos que puguin 

succeir durant l’execució del contracte de serveis.  

La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d’apreciar-se tenint en compte el 

seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d`acreditar-se 

mitjançant: 

- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que 

inclogui cada import, les dates i els destinataris, ja sigui públic o privat, dels 

mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats 

expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del 

sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat  

expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l’empresari; si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan 

de contractació per l’autoritat competent.  

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no en 

l’empresa. 

- Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu 

de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.  

- Declaració del material i de l’equip tècnic del que es disposarà per a l’execució dels 

treballs o prestacions, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa.  

 

9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS:  

Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i la seves proposicions en 

tres sobres, tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona que representa a 

l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament.  

Els documents que es presenten han de ser originals de conformitat amb la legislació vigent. 

Els sobres s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Fonollosa (carrer església, s/n), 

en horari d’atenció al públic, dins del termini DE QUINZE DIES NAUTRALS a comptar a partir 

de l’endemà al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant de 

l’Ajuntament de Fonollosa.  

Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de 

l’enviament en l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
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mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l’expedient, 

títol de l’objecte del contracte i nom del licitador.  

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres tancats, signats 

pel licitador i amb indicació del domicili a l’efecte de notificacions, en els quals es farà constar 

la denominació del sobre i la llegenda “proposició per licitar a la contractació del servei de 

dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i Callús”. La denominació 

dels sobres és la següent: 

- SOBRE 1: “Documentació administrativa per a la contractació de la prestació de 

serveis de dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i 

Callús.” 

- SOBRE 2: “Documentació justificativa dels criteris de valoració avaluables 

mitjançant judici de valor, en el marc de la contractació de la prestació dels serveis 

de dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i Callús” 

- SOBRE 3: ”Proposició econòmica i documentació justificativa dels criteris de 

valoració avaluables de manera automàtica per a la contractació de la prestació 

dels serveis de dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i 

Callús” 

 

Cada sobre ha d’indicar la licitació a què concorren i cada sobre ha d’incloure un índex amb el 

seu contingut.  

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  

Les sol·licituds presentades són secretes implicant, la seva presentació, l’acceptació per part de 

l’empresa licitadora del contingut íntegre dels plecs i, la declaració en virtut de la qual es dona 

la conformitat de què reuneix tots i cadascun dels requisits per a contractar i per a poder 

formar part del procés d’adjudicació. 

Cada empresa licitadora només pot presentar una proposició. En cas de duplicitat o múltiples 

proposicions presentades només s’admetrà la primera proposició presentada.  

CONTINGUT DEL SOBRE NÚMERO 1 (DOCUMENTACIÓ GENERAL)  

Ha de portar com a títol “Documentació administrativa per a la contractació de la prestació de 

serveis de dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i Callús”. Ha 

d’anar acompanyat amb la signatura del licitador o persona que el representi degudament. 

Ha de contenir: 

- Document Nacional d’Identitat del licitador quan es tracti de professionals o de la 

persona que signi la instància.  
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- Documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’empresa i de l’empresari 

(escriptures de constitució de la societat, estatuts de la societat, CIF, alta cens 

d’activitats d’hisenda...) 

- Documents que acreditin la representació que ostenta. 

- Declaració de responsable segons model adjunt. 

- Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència econòmica, 

financera i tècnica o professional.  

- Si el licitador té al seu càrrec 50 o més treballadors en plantilla, ha d’acreditar que a la 

seva plantilla hi ha mínimament el 2% de treballadors amb discapacitat, de 

conformitat amb allò que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic. Havent 

d’acreditar el número global de treballadors especificant, concretament, el nombre de 

treballadors amb discapacitat.  

- En el supòsit de què el licitador sigui estranger, ha de presentar declaració en virtut la 

qual, davant de possibles discrepàncies que es resolguin en via judicial, se sotmetran a 

la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, renunciant, de forma 

expressa al seu aforament propi.  

- Comptes anuals degudament presentats i auditats dels tres últims exercicis. 

- Declaració de l’IVA i IRPF dels tres últims exercicis. 

- Una relació dels principals serveis prestats corresponents al mateix tipus o natura al 

que correspon l’objecte del contracte. 

- Una declaració de material i equip tècnic que disposi el licitador per a l’execució 

d’aquest contracte. 

- Plantilla de personal classificada per categories i formació acreditada, especificant els 

que s’adscriuran al contracte i els suplents dels què es disposa en cas d’incapacitat.  

- Còpia de la pòlissa d’assegurances que cobreixi els riscos que puguin succeir durant 

l’execució del contracte de serveis, o bé, el compromís de subscriure una pòlissa 

d’assegurances que cobreixi els riscos que puguin succeir durant l’execució del 

contracte de serveis en el cas de ser adjudicatari del contracte.  

 

CONTINGUT DEL SOBRE NÚMERO 2  

Ha de portar la inscripció següent: ”Proposició econòmica i documentació justificativa dels 

criteris de valoració avaluables de manera automàtica per a la contractació de la prestació dels 

serveis de dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i Callús”. El sobre 

ha de contenir la signatura del licitador o persona que el representi.” El sobre ha de contenir 

l’oferta econòmica que ha de ser objecte de valoració. En cap cas, s’acceptaran les 

proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament allò que es consideri fonamental per a realitzar la valoració, d’acord amb el 

següent model:  
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“MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
 
Sr./Sra....................................................................................................................amb residència 
a .......................................al carrer.........................................número............, i amb 
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per 
poder ser adjudicatari/ària del contracte ................., amb expedient número............................ , 
es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa/entitat…………………….) a 
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: 
...........................€ (xifra en lletres i en números). 
 
I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. 
 
 
(lloc i data ) 
Signatura de l’adjudicatari o de l’apoderat” 

 
 

 
CONTINGUT DEL SOBRE NÚMERO 3 

Ha d’aportar la inscripció següent “Documentació justificativa dels criteris de valoració 

avaluables mitjançant judici de valor, en el marc de la contractació de la prestació dels serveis 

de dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i Callús” amb la signatura 

del licitador o la persona que el representi.  

En aquest sobre s’han d’incloure els documents que hagin de ser objecte de valoració a fi i 

efecte d’adjudicar el contracte de prestació de serveis. Ha d’incloure: 

- La memòria tècnica  

- I el programa d’activitats extres proposades 

 

10. MESA DE CONTRACTACIÓ 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i 
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 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 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 l'establert en el punt 7 de la Disposició Addicional 

Segona 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 
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un membre de la 

Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si 

escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, 

o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-

pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el 

personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes 

d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si 

escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de 

membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. 

La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci de 

licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un Anunci 

específic en el citat perfil. 

Conformen la Mesa de contractació els següents membres: 

- L’Alcalde de Fonollosa, que actuarà com a President de la mesa. 

- Secretària de l’Ajuntament de Fonollosa, que actuarà com a Vocal  

- Tècnic del Consell Comarcal del Bages, que actuarà com a Vocal 

- Un treballador adscrit a l’àrea de serveis socials. 

 

11. DETERMINACIÓ DE L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA 

La determinació de l’oferta més avantatjosa es realitzarà en base als següents criteris: 

1. Preu global de l’oferta més econòmica ............................................. fins a 20 punts** 

2. Valoració de la presentació i el contingut de la memòria tècnica .... fins a 30 punts  

3. Valoració del programa d’activitats extres........................................ fins a 10 punts 

 
**La puntuació de la resta d’ofertes (X) es calcularà proporcionalment a la millor oferta 
econòmica presentada i de conformitat amb la següent fórmula: 
 

𝑥 =
𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝐴

𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝐸𝐶𝑂𝑁Ò𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑀É𝑆 𝐴𝑉𝐴𝑁𝑇𝐴𝑇𝐽𝑂𝑆𝐴 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝐴  
 𝑋 20  

 

12. OBERTURA DELS SOBRES 

La mesa de contractació es constituirà després de la finalització del termini de presentació de 

les proposicions, a les 12:00 hores, procedirà a l’obertura dels sobres 1 i qualificarà la 

documentació administrativa continguda en els mateixos.  

Si fos necessari, la taula concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador 

corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada. 
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Esmenades les sol·licituds i en acte privat, procediran a l’obertura dels sobres número 3 i 2, 

procedint a la seva valoració i puntuació de manera successiva, és a dir, primer valoració i 

puntuació del sobre 3 (judicis de valor) i, acte seguit, anàlisi i valoració del sobre 2 (oferta 

econòmicament més avantatjosa). 

Una vegada finalitzat l’anàlisi i puntuació de les ofertes presentades es notificarà el resultat a 

les empreses licitadores.  

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor i dels 

criteris la ponderació dels quals és automàtica, la Mesa de contractació proposarà a 

l’adjudicatari del contracte.  

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en 

què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent 

en compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que disposa 

efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte. 

Quedaran excloses de la licitació les empreses que no hagin presentat la documentació 

requerida o bé, quan l’empresa licitadora hagi incorregut en un error o inconsistència 

manifesta.  

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores podran ser objecte d’impugnació. 

En cas d’empat entre les empreses licitadores es realitzarà un sorteig públic davant dels 

licitadors compareguts i davant de la mesa de contractació.  

13. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, alguna 
d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors afectats un 
termini de DOS DIES perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies 
que els permeten executar aquesta oferta en aquestes 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. 
 

14. GARANTIA 

S’estableix un import de CINC-CENTS EUROS (500.-€) en concepte de garantia.  

15. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte 

dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  
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L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, 

es publicarà en el perfil de contractant. 

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador 

exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió 

d’adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:  

- En relació als candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals 

s’hagi desestimant la seva candidatura. 

- Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació també en forma 

resumida, les raons per les qual no s’hagi admès la seva oferta. 

- En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de 

l’adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb 

preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals 

hagin estat admeses.  

- En la notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en què ha de 

procedir-se la seva formalització.  

 

16. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant, l’adjudicatari pot 

sol·licitar que s’elevi a públic el contracte assumint, l’adjudicatari, les despeses íntegres que 

l’esmentada elevació a públic pugui generar. 

El contracte es formalitzarà com a màxim QUINZE DIES després de què l’adjudicatari hagi rebut 

la notificació d’adjudicació.  

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit indispensable 

per poder iniciar-ne l’execució del contracte.  

17. RENÚNCIA I DESISTIMENT 

Per raons d’interès públic degudament justificats i amb la notificació a les empreses 

licitadores, l’òrgan de contractació podrà desistir del procediment abans de l’adjudicació quan 

s’apreciï una infracció no esmenable a les normes de preparació del contracte o de les 

reguladores del procediment d’adjudicació.  

18. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte s’executarà donant compliment a allò que estableixen els Plecs, l’oferta 

presentada pel licitador i, en tot moment, donant compliment a les instruccions que en la seva 

interpretació doni a l’empresa contractista l’òrgan de contractació. 

L’empresa contractista resta obligada a complir de manera escrupolosa els terminis d’execució 

establerts al contracte, als plecs i pel contractant. Prioritzant, en tot moment, els terminis 

d’execució fixats pel contractant.  
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Davant l’incompliment o compliment defectuós per part del contractista del contracte, plecs o 

indicacions donades pel contractant, es procedirà a imposar les penalitats corresponents 

contemplades a la Llei de Contractes del Sector Públic, sense necessitat que s’hagi de realitzar 

cap mena d’interpel·lació per part de l’administració contractant.   

19. DESIGNACIÓ D’UNA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

L’administració contractant designarà a una persona responsable que supervisi el compliment 

de les obligacions adquirides per part del contractista. Entre d’altres funcions: 

- Supervisarà el compliment per part del contractista de totes les obligacions 

contractuals. 

- Coordinarà els diversos agents implicats. 

- Donarà instruccions per tal de què s’executi correctament les funcions objecte de 

contracte.  

- Informar del nivell de satisfacció en relació a l’execució del contracte. 

 

20. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 

20.1 FORMA D’ABONAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE 

El contractista tindrà l’obligació de presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats 

davant el corresponent registre administratiu a l’efecte de la seva remissió a l’òrgan 

administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació de la mateixa.  

En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts per a la tramitació de les 

factures electròniques: 

- Que l’òrgan de contractació és l’Ajuntament de Fonollosa, Callús i Rajadell. 

- Que l’òrgan administratiu amb competències en matèries de comptabilitat pública és 

l’Ajuntament de Fonollosa. 

- Que el codi DIR és el L01080847 

 

20.2 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  

El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en el seu clausulat i en els plecs, i d’acord 

amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista l’òrgan de 

contractació.  

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 

prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 

l’Administració per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l’execució del contracte.  

A més a més de les obligacions generals derivats del règim jurídic del present contracte, són 

obligacions específiques del contractista l’enumeració següent, sense ser, en cap cas, un llistat 

numerus clausus: 
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a. 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 seva 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 efectiva de 
dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobri 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 promulguin durant l'execució del contracte. 
 
El contractista, en tot moment, haurà d’estar al corrent de pagament en matèria de tributs i de 
seguretat social.  

 
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. 

 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

seguretat social i de prevenció de riscos laborals. Actua com a patró absolut, havent de 

respondre de manera exclusiva de qualsevol indemnització o sanció motivada per 

l’incompliment de l’esmentada normativa.  

El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals o materials suficients per a això. 

L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiu i continu, sobre el 

personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, el poder 

integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, el poder d’adreçar 

inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la 

concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de 

baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de 

cotitzacions i el pagament de prestacions, quan escaigui, les obligacions legals en matèria de 

prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i 

obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i ocupador.  

L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del 

contracte desenvolupen la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides 

respecte de l’activitat delimitada en quests plecs com a objecte del contracte.  

El contractista també està obligat a respectar i complir les disposicions vigents en matèria 

d’integració social de les persones amb discapacitat, fiscal o mediambientals.  

Així mateix, de conformitat amb l'establert 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 
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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 dictin en l'àmbit municipal. 
 

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

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 
 
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 

valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 
 
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars i en el plec de clàusules tècniques 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 seva retenció d'IRPF, així com 

l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 
 
f. qualsevol altra obligació continguda en el present plec o en la normativa sectorial 

aplicable.  
 
g. El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos a la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 
h. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 

indemnitzar els danys i perjudicis que es generin a terceres persones com a conseqüència de 
les operacions que requereixi l’execució del contracte.  

 
c. Despeses exigibles al contractista: 

 
Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació, si 
s’escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que resultin 
d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.  

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

 
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si 
mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre 
organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament del 
subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que para això siguin necessaris.  
 

20.3 PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 

L’òrgan contractant es reserva la prerrogativa d’interpretar el contracte i la documentació que 

integren el mateix. També es reserva la facultat de resoldre els dubtes que ofereixi el 



 
 
 

13 
 

 

C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

 

compliment del contracte, el dret de modificar el contingut del mateix per raons d’interès 

públic i a acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta.  

En tot cas, es donarà audiència al contractista, havent de seguir-se els tràmits contemplats a la 

Llei de Contractes del Sector Públic.  

21. PENALITATS PER L’INCOMPLIMENT 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte 

al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitats diàries contingudes a la llei de contractes del 

Sector Públic.  

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte si s’hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran 

efectives mitjançant deducció de les quantitats fixades en concepte de pagament pels serveis 

prestats.  

22. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte, per interès general, es podrà modificar mitjançant acord exprés i per escrit de 

totes les parts signants del contracte. 

23. CESSIÓ DEL CONTRACTE:  

De conformitat amb l’article 214 de la LCSP els Drets i obligacions dimanents del contracte 

podran ser cedits per l’adjudicatari a un tercer sempre que las qualitats tècniques o personals 

del cedent no hagi estat per raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no 

resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No podrà autoritzar-se la cessió 

a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del 

contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  

Per a què es pugui dur a terme la cessió del contracte s’han de donar els següents requisits: 

- L’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació 

- El cedent ha d’haver executat, com a mínim una cinquena part de la durada del 

contracte. 

- Que el cedent compleixi amb la capacitat, solvència exigides per al cedent, i no incorri 

en prohibició e contractar. 

- I s’ha de dur a terme la formalització de la cessió en escriptura pública. 

La cessió del contracte, en el cas de produir-se, implica una subrogació dels drets i obligacions 

que li correspondrien al cedent.  

24. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE: 

De conformitat amb els articles 215 a 217 de la LCSP el contractista podrà concertar amb 

tercers la realització parcial de la prestació amb subjecció a allò que disposin els plecs.  
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Davant l’incompliment dels requisits de la subcontractació es duran a terme l’aplicació de 

penalitats del 50% de l’import del subcontracte.  

25. REVISIÓ DE PREUS 

En el cas de què es produís un excés d’hores realitzades que les contemplades en el contracte i 

en els plecs corresponents es fixa l’import de NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 

(9,54.-€) en concepte de preu/hora per tal de procedir a la seva regularització.  

L’increment de les hores haurà de ser degudament justificat, autoritzat i aprovat per l’òrgan de 

contractació. Aquesta justificació, autorització i aprovació es realitzarà per escrit i 

s’acompanyarà com addenda al contracte signat.  

26. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Les causes de resolució de contractes són l’incompliment de les condicions fixades en el 

contracte, en els plecs i per les causes contemplades a la Llei de Contractes del Sector Públic.  

27. RÈGIM D’INVALIDESA 

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 

d’invalidesa. 

28. JURISDICCIÓ COMPTETENT 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que puguin sorgir. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA JURÍDICA 

En/na senyor/a ............................................................., amb DNI………. com apoderat/ada de 
l’empresa ......................................., amb CIF …………….. segons escriptura d’apoderament amb 
núm.de protocol…………………., atorgada en data………… pel Notari de l’Iltre. Col·legi de……….., 
Sr…………….. vigent en data d’avui, declaro sota la meva responsabilitat que l’empresa a la qual 
represento, com a licitadora del contracte ........................ 
 
 

a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no 
es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les 
Administracions Públiques assenyalades en l’article 60 del TRLCSP. 
 

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 
 

c) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona 
d’aquelles a les que fa referència la Llei 5/2006 de 10 d’abril de regulació dels 
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de 
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 
 

d) En cas de tenir establiment, compleix tots els requisits i obligacions exigits per la 
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 

e) Que en el cas de no aportar còpia de la pòlissa d’assegurances que cobreixi els riscos 
que puguin succeir durant l’execució del contracte de serveis, em comprometo, en el 
cas de ser adjudicatari, a subscriure l’esmentada pòlissa en el cas de ser adjudicatari 
del contracte, comprometent-me a aportar còpia de la pòlissa d’assegurances 
subscrita amb anterioritat a la signatura del contracte.  
 

f) La informació i documents aportats en els sobres 1, 2 i 3 són de contingut 
absolutament cert. 
 

g) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el 
seu cas, a l’adjudicació del contracte. 
 

h) La bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de 
licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, 
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és 
.................................... 

 
I perquè consti signo aquesta declaració responsable. (lloc, data i signatura de l’apoderat)  
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DOCUMENTS D’ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I 
TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 
Classificació empresarial:  
Grup:   
Subgrup:   
Categoria:  
 
 

 Solvència econòmica i financera: 
 

Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la 
mesura que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis, amb un mínim anual 
equivalent a tres vegades l’import de licitació (IVA inclòs). 
 

 Solvència tècnica o professional: 
 

Relació dels principals serveis realitzats durant els darrers tres anys, entre els quals hi ha 
d’haver, com a mínim, dos d’anuals de pressupost equivalent a l’import al qual es licita (IVA 
inclòs) i que tinguin relació amb l’objecte del contracte, indicant el seu import, dates i 
beneficiaris públics o privats. Els serveis efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el 
destinatari és un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 
 

 Còpia de la pòlissa d’assegurances que cobreixi els riscos que puguin succeir durant 

l’execució del contracte de serveis, o bé, el compromís de subscriure una pòlissa 

d’assegurances que cobreixi els riscos que puguin succeir durant l’execució del 

contracte de serveis en el cas de ser adjudicatari del contracte.  
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MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
El/la Sr./Sra....................................................................................................................amb 
residència a .......................................al carrer.........................................número............, i amb 
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que 
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte ................., amb expedient 
número............................ , es compromet (en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa/entitat…………………….) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en 
números). 
 
I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. 
 
 
 
 
 
 
 
(lloc i data ) 
Signatura de l’adjudicatari o de l’apoderat 

 

 

 


