PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER
CONTRACTAR EL SERVEI DE NETEJA DE DEPENDENCIES
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE LES

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació del Contracte
L’objecte del contracte és la realització del SERVEI DE NETEJA DE DEPENDENCIES
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS , la codificació del qual és CPV 90910000, i inclou les
dependències municipals següents:
1. Col·legi CEIP ALEJANDRO CASONA
2. Biblioteca. Punt Omnia
3. Pavelló polivalent
4. Edifici equipaments Sagrada Família
5. Edifici equipaments Oficina Turisme
6. Edifici Casa Consistorial

El servei consistirà en la realització de 1.400 hores de neteja anuals que es
prestaran bàsicament a les dependencies del Col·legi CEIP Alejandro Casona, amb
la realització de 5 hores per cada dia lectiu del calendari escolar, uns 188 dies
anuals), i executades de 16 a 21 hores.
La resta de les hores s’executaran a la demanda de la entitat contractant, d’acord
amb les necessitats dels serveis públics a qualsevol de les dependencies municipals
esmentades.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, de
conformitat amb allò que estableix l’article 10 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte del servei de NETEJA DE DEPENDENCIES
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS serà el procediment obert, tramitació ordinària,
essent l’únic criteri de selecció la millor oferta econòmica.

CLÀUSULA TERCERA. Import del Contracte
L’import del present contracte ascendeix a:
15.610 € més 3.278,10 € d’ IVA, per l’execució de 1.400 hores de servei i
per cada anualitat.

En l’oferta es tindrà que indicar, a més a més, el preu hora del servei amb l’IVA
desglossat, d’acord amb el model de l’Annex 1.
La facturació es realitzarà de forma independent per cada Centre o Dependència.
L’import de l’adjudicació serà abonat a l’empresa adjudicatària, contra factures
emeses mensualment i que contindran les hores efectivament realitzades en aquell
període i per mes vençut.
CLÀUSULA QUARTA. Durada del Contracte
La durada del contracte de servei serà de dos (2) anys amb efectes des del dia
següent a la signatura del contracte i podrà ser prorrogat per un any més.
CLÀUSULA CINQUENA. Acreditació de l’aptitud per a Contractar
Poden presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
prohibicions de contractar.
1. La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:
a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques
mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional,
en el que constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament
inscrits, si s’escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de
persona jurídica de la que es tracti.
2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de
les prohibicions de contractar de l’article 60 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, podrà realitzar-se per una declaració responsable atorgada davant una
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
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CLÀUSULA

SISENA.

Presentació

d’Ofertes

i

Documentació

Administrativa
Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament, Plaça Ajuntament 1 de Les, en horari
d’atenció al públic, en el termini que s’indiqui a l’anunci de licitació.
Les ofertes poden presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició
de l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la tramesa
de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el
número de l’expedient, el títol complet de l’objecte del contracte i el nom del
candidat.
L’acreditació de la recepció del citat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant
diligència estesa en el mateix document pel secretari municipal. Sense la
concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per
l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització del termini
assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts els deu dies següents
a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, no serà admesa.

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més,
els requisits establerts en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Cada candidat no podrà presentar més d’una oferta. Tampoc pot subscriure cap
oferta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurés en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes que hagi subscrit.
La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de
les clàusules del present Plec.
Les ofertes per a prendre part en la negociació es presentaran en dos sobres
tancats, signats pel candidat i amb indicació del domicili a efectes de notificacions,
en els que es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Oferta per la
contractació del servei de “Neteja de dependencies d’equipaments municipals
de l’Ajuntament de Les”. La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Econòmica i Documentació.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies compulsades,
conforme a la legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació
enumerada dels mateixos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari.
b) Documents que acreditin la representació.
— Els qui compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran
còpia notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.
— Si el candidat fos una persona jurídica, aquest poder ha d’estar inscrit en
el Registre Mercantil, quan sigui legalment exigible.
— Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha
d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del
seu document nacional d’identitat.
c) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per a
contractar de les recollides en l’article 60 del Text Refós de la Llei de
Contractes aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, sense perjudici de que la justificació acreditativa de tal requisit
s’hagi de presentar, abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual aquesta
s’efectuï.
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SOBRE «B»
OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
a) Oferta econòmica.
D’acord amb el model Annex 1

CLÀUSULA SETENA. Garantia Provisional
Els candidats no hauran de constituir garantia provisional.
CLÀUSULA VUITENA. Criteri de adjudicació.

La millor oferta econòmica

CLÀUSULA NOVENA. Mesa de Contractació
La Mesa de contractació estarà formada per L’Alcalde President, els Tinents
d’Alcalde, el Secretari Interventor i actuarà de Secretari de la Mesa la Sra. Miriam
Boya Castet.
CLÀUSULA DESENA. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei
de Contractes aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.
CLÀUSULA ONZENA. Obertura d’Ofertes
L’obertura de les ofertes s’ha d’efectuar en el termini màxim d’una setmana
comptat des de la data de finalització del termini per a presentar-les.

CLÀUSULA DOTZENA.. Requeriment de la Documentació
La Junta de Govern Local, 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 de l’endemà d’haver rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació
per a obtenir-ne l’acreditació de forma directa, de disposar efectivament dels
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte
conforme a l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït
la garantia definitiva que sigui procedent.
CLÀUSULA TRETZENA. Garantia Definitiva
El que resulti adjudicatari del contracte ha de constituir una garantia del 5% de
l’import d’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i
els certificats d’immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General
de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les delegacions d’Economia i

Hisenda, o en les caixes o establiments públics equivalents de les comunitats
autònomes o entitats locals contractants davant les que hagin de tenir efecte, en la
forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei
estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes
de desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que s’haurà de dipositar en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i
condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una
entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el
venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
CLÀUSULA CATORZENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.
L’adjudicació es notificarà als candidats o licitadores i, simultàniament, es publicarà
en el perfil de contractant.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de
la seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu
electrònic a la direcció que els licitadors o candidats hagin designat al presentar les
proposicions.
CLÀUSULA QUINZENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins dels deu
dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació,
constituint aquest document un títol suficient per a accedir a qualsevol registre
públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent
a càrrec seu les corresponents despeses.
CLÀUSULA SETZENA. Drets i Obligacions de l’Adjudicatari
El contracte s’executarà de conformitat amb allò establert en les clàusules i en els
plecs, i d’acord amb les instruccions que l’òrgan de contractació va donar al
contractista per a la seva interpretació.
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 o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

L’adjudicatari està obligat a adoptar les mesures oportunes en ordre a la substitució
dels seus treballadors, quan es produeixi alguna baixa, en període de vacances o
altres contingències, de tal manera que es garantitzi la necessària continuïtat de la
prestació del servei.
Per l’execució dels serveis indicats en aquest Plec i en el Plec de condicions
tècniques, l’empresa adjudicatària haurà de comptar amb el personal suficient i
qualificat per atendre les prestacions objecte del contracte, assumint els costos
derivats de la relació de dependència de l’esmenta’t personal, així com totes les
responsabilitats, tant dels fets susceptibles de produir-les, així com de les relacions
laborals amb dit personal, que en cap cas es considerarà personal depenent de
l’Ajuntament.
En cap supòsit, l’Ajuntament se subrogarà en les relacions contractuals que
mantingui el contractista i el personal de l’empresa adjudicatària ja sigui per
extinció de la societat, fallida, suspensió de pagaments o qualsevol altra cosa
similar.
Correspondrà a l’empresa adjudicatària l’organització del personal al seu càrrec,
així com la vigilància i control de forma continuada del treball desenvolupat per
aquest personal, tot això de conformitat amb les instruccions que fixi la Direcció o
Administració del Centre o Dependència.
CLÀUSULA DISSETENA. Revisió de Preus
El preu d’aquest contracte NO podrà ser objecte de revisió.
CLÀUSULA DIVUITENA. Termini de Garantia
L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de 2 mesos, a
comptar des de la data de conformitat del servei, 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 les estipulacions del 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’acredita l’existència de defectes en els treballs
efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni.
CLÀUSULA DINOVENA. Execució del Contracte
El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en aquest plec de condicions i
en el Plec de Prescripcions Tècniques, i d’acord amb les instruccions que es donaran
al contractista per a la seva interpretació per l’òrgan de contractació.
CLÀUSULA VINTENA. Modificació del Contracte
Aquest contracte podrà ser modificat a requeriment de l’Administració en dos
supòsits:
1. En el cas de que en el transcurs de l’anualitat no fos necessari l’execució de
les 1.400 hores contractades, aquesta xifra es podrà reduir en un 15%.
2. En el cas que l’Administració requereixi un major número d’hores de
prestació del servei, es podrà augmentar la xifra total contractada fins a un

màxim del 15% anual previst, essent el preu unitari aplicable a les hores
realitzades en excés el mateix que el resultant de la contractació.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Penalitats per Incompliment
Les previstes en la Llei de Contractes del Sector Públic.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec
i en els fixats en els articles 223 i 308 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l’Administració, en allò que excedeixin de l’import de la garantia.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes
i extinció es regirà per l’establert en aquest Plec, i per a allò que no prevegi, serà
d’aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, 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, en tot el què no
s’oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 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 el seu defecte, les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte, de conformitat
amb l’establert en l’article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER CONTRACTAR EL SERVEI DE
NETEJA DE DEPENDENCIES D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DE LES

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte
L’objecte del contracte és la realització del SERVEI DE NETEJA de les dependències
municipals següents:
1. Col·legi CEIP ALEJANDRO CASONA
2. Biblioteca. Punt Omnia
3. Pavelló polivalent

4. Edifici equipaments Sagrada Família
5. Edifici equipaments Oficina Turisme
6. Edifici Casa Consistorial

CLÀUSULA SEGONA. Prestació del servei

El servei a realitzar serà de 1.400 hores de neteja en dependencies municipals, per
cada anualitat.
Serveis preestablerts:
Col·legi CEIP Alejandro Casona
5 hores per cada dia lectiu del calendari escolar, executades de 16 a 21 hores.
(uns 188 dies anuals).
En aquesta instal·lació es tindrà que executar:
1. De forma diària
Neteja se serveis higiènics
Superfície escombrada i fregada de aules i passadissos.
Recollida de papereres.
Neteja de superfície des taules
2. De forma setmanal
Neteja de pols de mobiliari i pissarres
3. De forma mensual
Neteja de vidres interna
3. De forma trimestral
Neteja de vidres externa
Serveis a la demanda:
La resta de les hores s’executaran a la demanda de la entitat contractant, d’acord
amb les necessitats dels serveis públics a qualsevol de les dependencies municipals
esmentades, que podrà requerir la seva realització dins de l’horari de 9 a 20 hores,
i que es sol·licitarà la seva execució amb una antelació mínima de dos dies, llevat
de casos o situacions d’urgència.
CLÀUSULA TERCERA. Preu del contracte
L’import del present contracte ascendeix a:
15.610 € més 3.278,10 € d’ IVA, per l’execució de 1.400 hores de servei i
per cada anualitat.

CLÀUSULA QUARTA. Durada del Contracte
La durada del contracte de servei serà de dos (2) anys amb efectes des del dia
següent a la signatura del contracte i podrà ser prorrogat per un any mes.

CLÀUSULA CINQUENA. Materials de Neteja
Serà a càrrec de l’Administració el productes de neteja següents:
Escombres
Fregones
Sabons líquids, llegius de neteja i líquid neteja vidres
Sabons líquids de higiene personal
Paper higiènic
Serà a càrrec de l’empresa adjudicatària del servei els següents:
Maquinaria especialitzada de neteja
Estris especials per a la neteja de vidres o grans superfícies
Baietes i draps

CLÀUSULA SISENA. Personal
En els serveis classificats a la clàusula segona com preestablerts, l’empresa
intentarà en tot cas l’atribució a l’execució del mateix de la mateixa persona o
persones per a la seva realització .

ANNEX NÚM. 1
MODEL DE PROPOSTA
El
Sr./La
Sra.
_______________________,
domiciliat/ada
al
carrer
_____________________, núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de
______________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, amb
capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, ACTUO en nom propi (o en
representació de l’empresa ____________________________________________,
per poder que acompanyo), amb domicili al carrer ___________________________,
núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat de _________________________,
CONCORRO al procediment per a la contractació del servei: SERVEI DE NETEJA
DE DEPENDENCIES D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, convocat per l’Ajuntament
de Les mitjançant Anunci publicat al B.O.P. núm. ......... de data ......... de juliol de 2017
de 2017, i MANIFESTO:
a) Que estic assabentat/ada del Plec de Clàusules administratives particulars i del
Plec de característiques tècniques que regeixen la contractació del servei de
neteja de dependencies d’equipaments municipals, base per realitzar l’oferta,
de forma que accepto el seu objecte i contingut, i em comprometo a executar-lo
totalment, en el cas, de resoldre’s el procediment a favor d’aquesta proposta;
b) que declaro no trobar-me comprès en cap de les circumstàncies que
impedeixen contractar amb les administracions públiques i que determina
l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
c) que en relació a l’oferta econòmica ofereixo executar el servei SERVEI DE
NETEJA DE DEPENDENCIES D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, de 1.400
hores
de
neteja
per
cada
anualitat,
pel preu
TOTAL
de
......................................................... euros (.................................................. en
lletres), IVA inclòs.
d) Que en conseqüència ofereixo realitzar el servei per l’import
.................................. euros per hora executada, MÉS I.V.A..
(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)

ILM. SR ALCALDE PRESIDENT DE LA ‘AJUNTAMENT DE LES.

unitari de

ANNEX NÚM. 2
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 60 TRLCSP)
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÈS EN CAP DE LES
CIRCUMSTÀNCIES QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I QUE DETERMINA L’ARTICLE 60 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011,
DE 14 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.A l’Ajuntament de Les, ___ de ________ de 2017
El Sr./La Sra. __________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major
d’edat,
en
nom
propi
(o
en
representació
de
l’empresa
__________________________________________, amb CIF núm. __________), amb
domicili al carrer _______________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de
la localitat de __________________, DECLARO sota la meva responsabilitat que
tinc plena capacitat d’obrar i que no em trobo incurs en cap de les circumstàncies
d’incapacitat per a contractar amb les Administracions Públiques, establertes a l’article
60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que es transcriuen a continuació:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes de terrorisme,
constitució o integració d’una organització o grup criminal, associació il·lícita,
finançament il·legal dels partits polítics, explotació d’éssers humans, corrupció en
els negocis, tràfic d’influències, suborn, prevaricació, fraus, negociacions i activitats
prohibides als funcionaris, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social,
delictes contra els drets dels treballadors, malversació, blanqueig de capitals,
delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni
històric i el medi ambient, o a la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de
professió, ofici, indústria o comerç.
La prohibició de contractar afecta les persones jurídiques que siguin declarades
penalment responsables, i aquelles els administradors o representants de les quals,
que ho siguin de fet o de dret, vigent el seu càrrec o representació i fins al seu
cessament, es trobin en la situació esmentada en aquest apartat.
b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria
professional, de falsejament de la competència, d’integració laboral i d’igualtat
d’oportunitats i no-discriminació de les persones amb discapacitat, o d’estrangeria,
de conformitat amb el que estableix la normativa vigent; per infracció molt greu en
matèria mediambiental, d’acord amb el que estableixen la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental; la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes; la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres; la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; la Llei
10/1998, de 21 d’abril, de residus; el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de
prevenció i control integrats de la contaminació; o per infracció molt greu en
matèria laboral o social, d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei sobre

infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000,
de 4 d’agost, així com per la infracció greu prevista a l’article 22.2 del text
esmentat.
c) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, llevat que
en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o
haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal,
sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació
del concurs.
d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es determinin
reglamentàriament; o, en el cas d’empreses de 50 o més treballadors, no complir
el requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb
discapacitat, de conformitat amb l’article 42 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, en les condicions que es
determinin reglamentàriament.
En relació amb el compliment de les seves obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social, es considera que les empreses estan al corrent quan els deutes
estiguin ajornats, fraccionats o se n’hagi acordat la suspensió en ocasió de la
impugnació d’aquests deutes.
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es
refereix l’article 146 o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva
capacitat i solvència, o haver incomplert, per una causa que li sigui imputable,
l’obligació de comunicar la informació que correspongui en matèria de classificació
i la relativa als registres de licitadors i empreses classificades.
f)

Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció
administrativa ferma, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, o a la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.

g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun
dels supòsits de 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, o les respectives normes de les comunitats autònomes, de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius que
regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els
termes que s’hi estableixen.
La prohibició afecta les persones jurídiques en el capital de les quals participin, en
els termes i quanties establerts a la legislació esmentada, el personal i els alts
càrrecs a què es refereix el paràgraf anterior, així com els càrrecs electes al servei
d’aquestes.
La prohibició s’estén igualment, en els dos casos, als cònjuges, persones
vinculades amb una relació de convivència afectiva anàloga, ascendents i

descendents, així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat de les
persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, quan es produeixi conflicte
d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels òrgans en
els quals s’hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la substitució
del primer.
h) Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat en el Butlletí Oficial
de l’Estat l’incompliment a què es refereixen l’article 18.6 de 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, o les normes respectives de les
comunitats autònomes, per haver passat a prestar serveis en empreses o societats
privades directament relacionades amb les competències del càrrec exercit durant
els dos anys següents a la data de cessament en el càrrec. La prohibició de
contractar es manté durant el temps que es mantingui dins de l’organització de
l’empresa la persona contractada, amb el límit màxim de dos anys a comptar del
cessament com a alt càrrec.
A més de les assenyalades anteriorment, són circumstàncies que impediran als
empresaris contractar amb les entitats compreses a l’article 3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, en les condicions que estableix l’article 61 bis, les
següents:
i)

Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment
d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte a favor seu per no
haver complert el que estableix l’apartat 2 de l’article 151 dins el termini assenyalat
amb dol, culpa o negligència.

j)

Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els
terminis que preveu l’article 156.3 per causa imputable a l’adjudicatari.

k) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article
118, quan l’incompliment esmentat hagi estat definit en els plecs o en el contracte
com a infracció greu, amb dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que
hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.
l)

Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte signat amb una entitat de les compreses a
l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Finalment, les prohibicions de contractar també afecten les empreses de les quals, per
raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que
són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses
en les quals hagin concorregut aquelles.

Per altra banda, també DECLARO, sota la meva responsabilitat:

1. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social. I em comprometo, en cas de resultar adjudicatari del
contracte, a justificar aquests requisits en el termini màxim de deu (10) dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció del requeriment d’aquesta
documentació.
2. Ser titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial aportats a aquest
contracte i que, en conseqüència, estic plenament facultat per a la realització
d’aquest contracte i que aquesta licitació no contradiu cap dret de terceres
persones, garantint, en conseqüència, de l’exercici pacífic de l’Ajuntament de Les
en la utilització dels drets proporcionats.
3. Que, durant la realització dels serveis i obres objecte d’aquesta licitació, no
utilitzaré per a ús propi ni proporcionaré a tercers cap dada dels treballs
contractats ni publicaré, total o parcialment, el contingut d’aquests sense
autorització prèvia i per escrit de l’Ajuntament de Les.

Així mateix, AUTORITZO a l’Ajuntament de Les:
1. A sol·licitar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social directament a l’Agència Estatal Tributària i a la Tresoreria General
de la Seguretat Social.
2. A gaudir d’una llicència no exclusiva i gratuïta durant el termini de vigència del
contracte d’aquelles propietats aportades a aquest contracte en relació amb el
desenvolupament, resultat i aplicació dels treballs objecte d’aquest contracte i a
verificar-ne la titularitat.
(Lloc, data, signatura i, si escau, segell de l’empresa)

ILM. SR ALCALDE PRESIDENT DE LA ‘AJUNTAMENT DE LES.

