DOCUMENT DESCRIPTIU DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I
ADMINISTRATIVES PER LA CONSTRUCCIO D’UN PUMTRACK

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
Característiques del contracte :Contracte Menor de Obres amb sol•licitud d'ofertes
Tipus de contracte. Contracte menor
Subtipus del contracte: obres
Objecte del contracte: Construcció d’un Pumptrack a Bellver de Cerdanya.
Procediment de contractació: Contracte menor
Tipus de Tramitació: ordinària
Preu: 39.992,00 €
Durada: 6 mesos
Import dels recursos del pressupost: 3.230.441,73 €
Valor estimat del contracte: 39.992,00 €
% sobre els recursos: 1,23 %
Òrgan de contractació : Ple
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
Objecte del contracte: Construcció d’un Pumptrack

Necessitat a satisfer:
Al municipi de Bellver de Cerdanya es un municipi referent amb els esports a l’aire
lliure i a la naturalesa, tant en tot el que fa referent a la muntanya, muntanyisme, trailrunning, btt, parapent...
Per tal de seguir donant incentius i àmbit d’esplai i esport per Joves, mainada i famílies,
esportistes i tota mena de practicants de bicicleta, patinet, patins, skate, longboard i
qualsevol tipus d’implement d’aquestes característiques no motoritzat, es vol construir
un circuit anomenat Pumptrack.
D’aquesta forma serveix per l’esbarjo, per l’entrenament dels joves i també com un punt
mes d’atracció al municipi de Bellver de Cerdanya.
La situació escollida a Bellver de Cerdanya fruit de l’estudi de la parcel·la que per les
seves mesures i característiques és adequada per la realització d’un Pumptrack
després de les diferents visites a possibles localitzacions al municipi, l’emplaçament
escollit és se’ns dubte el més adequat. Davant el Pavelló esportiu, en una zona
freqüentada per a les persones que en definitiva seran usuàries finals de la instal·lació

3. Descripció de la proposta
Es fa constar que es tracta d’un tipus d’instal·lació molt específica i per tant caldrà que
qui realitzi l’assessorament, supervisió de les obres i de la seva execució, sigui algú amb
molta experiència en aquest tipus d’instal·lacions, sinó pot acabar resultant una
instal·lació, no adequada, no segura i no profitosa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de obres, d'acord amb
l'article [13/16/17] de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
1.2 Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
CPV: 45233162-2 – Treballs de construcció de pista de bicicletes.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el contracte menor de conformitat amb allò
que s'ha fixat en l'article 118 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,
A fi de garantir l'obtenció de la millor oferta, l'adjudicació recaurà en el candidat
justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb
diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o varis d'ells.
CLÀUSULA TERCERA. 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 qual es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www bellver.org.
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de Licitació i valor estimat del contracte
El Pressupost base de Licitació dels lots en el temps de durada del contracte és:
39.992,00 € (exclòs IVA) i de 48.390,32 € inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Pressupost execució material partides
01.
02.
03.
04.
05.

Moviment de terres i perfilats
Asfaltat circuit de forma manual
Pintat línies circuit
Rètol normes d’us
Sistema de drenatge i evacuació aigua

17.696,00 €
20.196,00 €
1.100,00 €
500,00 €
500,00 €
39.992,00 €

Subtotal

8.398,32 €

IVA 21 %
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA

48.390,32 €

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries, en el seu cas:
Anualitat 2020

-

Aplicació pressupostària 34060936

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. Termini d'Execució i Emplaçament
El termini d'execució del contracte serà: 6 mesos
Emplaçament: Davant el Pavelló esportiu de Bellver de Cerdanya
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.
Descripció:
Es tracta de realitzar la construcció d’un circuit específic anomenat Pumptrack, el qual
serveix per bicicletes principalment però també ho poden usar amb; patinet, patins,
skate, longboard i qualsevol tipus d’implement d’aquestes característiques no
motoritzat, la construcció del qual, amb salts i peralts, permet fer voltes al circuit sense
pedalar mitjançant una tècnica que aprofita la inèrcia del cos bombejant amunt i avall.
En cas d'obres: L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de
comprovació del replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no
podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos
excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obres procedirà,
en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.

CLÀUSULA SETENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin 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 constin les normes per les quals
es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
a) Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió
Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà
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.
c) 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.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions
per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació
administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
3. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acreditarà d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les
condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i
tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar
en aquest.

CLÀUSULA VUITENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa
8.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves 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.
8.2 Invitacions a participar en el procediment
L'òrgan de contractació, a través de la unitat tramitadora del procediment cursarà petició
d'ofertes almenys a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del
contracte, si això és possible, amb les quals negociarà els aspectes tècnics i econòmics
assenyalats en la clàusula novena.
8.3 Lloc i termini de presentació d'ofertes
Opció A: Presentació Electrònica
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic/Sistema
d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma/una altra eina de licitació
electrònica que compleixi amb els requisits de la Disposicions addicionals 16 i 17a de la
LCSP.
La utilització d'aquests serveis suposa:
•
•
•

La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini indicat en la invitació a participar, exclusivament de forma electrònica a través
de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la [Plataforma de Contractació del
Sector Públic/Sistema d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma/una altra eina
de licitació electrònica que compleixi amb els requisits de la Disposicions addicionals
16 i 17a de la LCSP] posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la [Plataforma de Contractació

del Sector Públic/Sistema d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma/una altra
eina de licitació electrònica que compleixi amb els requisits de la Disposicions
addicionals 16 i 17a de la LCSP].
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.
Opció B: Presentació Manual
Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant
mitjans
electrònics
a
causa
de
____________________________
__________________________________________________________________
[justificació de la no utilització de mitjans electrònics conformement a allò que s'ha
fixat en el punt tercer de la Disposició addicional quinzena 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].
Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament amb domicili a ____________________, en
horari de _____________, dins del termini indicat en la invitació a participar.
Les proposicions podran presentar-se en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 mitjançant tèlex, fax o telegrama en aquest dia, consignant-se el
número de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador.
L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant
diligència estesa en aquest pel Secretari municipal. Sense la concurrència de tots dos
requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb
posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot
cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.

8.4. Informació als licitadors
Quan calgui sol•licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta
petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data.
Aquesta sol•licitud s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic previst
en l'anunci de licitació.
8.5 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació hauran de contenir la següent
documentació:
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració.
La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex del
present plec.
b) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentat de l'expedient per a la contractació de ________________, faig constar que
conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de
la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de
____________ euros i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit.

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,

Signat: _________________».
[En el seu cas] c) Documents que permetin a la Mesa de Contractació valorar les
condicions de les ofertes segons els aspectes de negociació.

CLÀUSULA NOVENA. Aspectes objecto de Negociació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà als
següents aspectes objecto de negociació:
-

Millor preu.............................................
Experiència en instal·lacions similars realitzant
L’assessorament, supervisió de les obres
i de la seva execució,................................

puntuació de 70 punts

puntuació de 30 punts

CLÀUSULA DESENA. Comissió Negociadora
L'òrgan de contractació serà assistit per una Comissió negociadora, que estarà composta
per almenys dos tècnics competents, en funció de l'objecte del contracte, que procediran
a l'estudi i negociació del contingut de les ofertes.
De tot l'actuat per la Comissió es deixarà constància en l'expedient.

CLÀUSULA ONZENA. Obertura de Proposicions i Negociació
L'obertura d'ofertes tindrà lloc en les dependències de l'Ajuntament de Bellver de
Cerdanya.
L'òrgan de contractació negociarà amb tots els licitadors admesos les condicions del
contracte prenent com a base les ofertes que aquests hagin presentat i en el seu
cas]elevarà proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.

CLÀUSULA DOTZENA. Adjudicació del Contracte
L'òrgan de contractació, després de la valoració i negociació de les ofertes presentades,
realitzarà l'adjudicació del contracte que notificarà a l'adjudicatari.
La resolució d'adjudicació del contracte quedarà supeditada a la presentació de la
documentació acreditativa inclosa en la clàusula setena.
De no aportar-se la documentació requerida en el termini assenyalat, o de no corregir en
el termini atorgat els defectes esmenables, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva
oferta.
Per a la formalització del contracte s'atendrà al que es disposa en l'article 153 de laL
CSP.

CLÀUSULA TRETZENA. Drets i Obligacions de les Parts
13.1 Abonaments al contractista
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació
de factura degudament conformada, i Acta de Recepció quan escaigui.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts 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 a l'apartat segon de la
Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l'òrgan de contractació és __________________.
b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és
____________________________.
c) Que el destinatari és ____________________.
d) Que el codi DIR3 és ____________________.
e) Que l'oficina comptable és _________________.
f) Que l'òrgan gestor és ___________________.
g) Que la unitat tramitadora és ______________.
El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de
30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures
hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la
prestació en el període de què es tracti. 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 allò que s'ha fixat en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels
trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat
dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha
fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, 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 pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura
electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de
la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta
dies següents a la prestació del servei.
13.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de
les persones amb discapacitat i de la 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, 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 promulguin 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 allò que s'ha fixat 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 dictin en l'àmbit municipal.
13.3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte. [En el seu
cas].
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. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa
vigent i en el pla de seguretat i salut.
c. 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.
d. __________________________________________________.
e. __________________________________________________.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari
ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el
contracte, la següent informació:
— Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com
dels realitzats als subcontractistes.
— Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin
produït sobre aquest tema en cada trimestre.
El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment
d'aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al
compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal
que gestiona el contracte.
Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del
contracte, segons sigui procedent.
13.4. Termini de garantia
L'objecte de la prestació quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any, a comptar
des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual
l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva 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'hagin
formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del
contractista.
Si durant el termini de garantia s'acredités 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.
CLÀUSULA CATORZENA. Modificació, Cessió i Subcontractació
Sense perjudici dels supòsits previstos en la LCSP sobre successió en la persona del
contractista, cessió de contracte, revisió de preus i pròrroga del termini d'execució,
aquest contracte podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i amb els
límits establerts en l'article 203 LCSP. Les modificacions així acordades per l'òrgan de
contractació seran obligatòries per al contractista i hauran de formalitzar-se conforme al
que es disposa en l'article 153 LCSP.
Els drets i les obligacions dimanants a aquest contracte podran ser cedits a un tercer,
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant
de l'adjudicació del contracte i es compleixin els requisits establerts en l'article 214
LCSP.

El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial del servei, tret que, per
la seva naturalesa i condicions, es dedueixi que el contracte ha de ser executat
directament per l'adjudicatari. La subcontractació haurà d'ajustar-se, en tot cas, al
previst en els articles 215 i següents de la LCSP.
CLÀUSULA QUINZENA. Penalitats per Incompliment
El compliment per part del contractista dels terminis previstos per a la realització de
l'objectiu del contracte s'ajustarà al que es disposa en els articles 192 i 193 de la LCSP.
El contractista incorrerà en demora en el cas d'incompliment tant del termini total com
dels terminis parcials que, en el seu cas, s'hagin previst; sense que la constitució en
mora d'aquest requereixi la interpretació o la intimació prèvia per part de l'òrgan de
contractació.
En cas de demora en el compliment del termini total o dels terminis parcials, per causa
imputable al contractista, s'imposarà una penalitat diària en la proporció , les previstes
en l'article 193.3 LCSP: de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA
exclòs.
En qualsevol cas, la quantia de les penalitats imposades no podrà ser superior al 10 per
cent del pressupost del contracte.
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 la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista, d'acord amb l'article 193 de la LCSP.
CLÀUSULA SETZENA. 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 [245/306/313] de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total,
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats.
Així mateix, seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la
LCSP les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, aquest haurà d'indemnitzar a
l'òrgan de contractació pels danys i perjudicis originats a l'Administració.

CLÀUSULA DECIMOSEPTIMA. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable de
l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constata que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el
contracte.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social,
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el
compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident
que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució
per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment
del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin
afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar
que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del
contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari,
resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les
possibles indemnitzacions que puguin procedir.
— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execució del contracte.
CLÀUSULA DIVUITENA. 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 l’Arquitecte tècnic municipal en
Francesc Mas Vidal.
CLÀUSULA DINOVENA. Confidencialitat i tractament de dades
19.1 Confidencialitat
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal
en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades
personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il•lícit i contra la seva pèrdua,
destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o
organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat 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 hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Ajuntament).
[En el seu cas] Tenint en compte que el contracte actual requereix el tractament per
l'adjudicatari de dades personals per compte del responsable del tractament, es fa
constar:
Finalitat Principal de la Cessió de Dades
Obligació de l'adjudicatari El futur contractista haurà de sotmetre's, en tot cas, a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense
perjudici d'allò que s'ha fixat en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic .
Ubicació dels servidors
L'empresa adjudicatària haurà de presentar abans de la
formalització del contracte una declaració en la qual posi de manifest on estaran situats
els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests
Modificacions a la declaracióEl contractista ha de comunicar qualsevol canvi que es
produeixi de la informació facilitada a la Declaració sobre la ubicació dels servidors
Subcontractació
Els licitadors han d'indicar en la seva oferta si tenen previst
subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil
empresarial definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica,
dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització
19.2 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, en el seu cas, siguin recollits a
través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a
la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat
manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

CLÀUSULA VINTENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per allò que s'ha fixat en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà
d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre,

pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques i estigui 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'això,
les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el
que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Bellver de Cerdanya 30 de setembre de 2020

ANNEX: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, a
l'efecte de la seva participació en la licitació ________________________________,
davant ________________________

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de ___________________.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits, en concret:
Que posseeix personalitat jurídica i, en el seu cas, representació.
Que no està incurs en una prohibició per 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 seves 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 poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].
Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és

