PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES,
JURÍDIQUES,
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I
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REGIR EL PROCEDIMENT OBERT PER A
L’ADJUDICACIÓ DE:
L’ASSESSORIA
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DE
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QUADRE RESUM
CONCEPTE

PLEC

Tipus de servei
CPV

Assessoria Laboral
79211000-6
79211110-0
79220000-2
79221000-9
79222000-6

Valor estimat contracte
Durada contracte

76.800 €
4 anys (2 anys + 2 pròrroga)

Revisió de preus
Procediment d’adjudicació
Documentació
Sobre 1

No
Obert
Declaració responsable

Sobre 2
Garantia provisional
Garantia definitiva
Criteris de valoració
Experiència

Admissibilitat variants
Despeses publicitat
Subcontractació
Consultes i resolució dubtes

NOTA
Serveis de comptabilitat.
Serveis de gestió de nòmines.
Serveis fiscals.
Servei
d’assessorament
tributari.
Serveis de preparació de
declaracions d’impostos.
La pròrroga l’ha de ratificar el
consell d’administració

L’acreditació de la personalitat,
capacitat i solvència seran
requerits
prèviament
a
l’adjudicació

Oferta econòmica
No
5% import adjudicació
- Preu 70%
- Millores 30%
- Clàusula 7.2.a)
- Clàusula 7.2.b)
Sí.
1.500 €
No
info@tarracohabitatge.cat

No hi ha criteris subjectius
-

Model obligatori per
l’acreditació.

Màxim fins un 20%.
Import màxim estimat
-

Preguntes únicament
per escrit.
Les
respostes
es
publicaran al perfil del
contractant

CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
1.1) L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars és l’establiment de les condicions que
regiran l'adjudicació, per part de l’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona (AEMT
AIE), del contracte de l’assessoria laboral de les empreses que formen part de dita
Agrupació.
L’Assessoria Laboral, en conseqüència, es realitzarà per a les següents empreses
municipals i amb les especificitats que es detallaran posteriorment:
-

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A. (SMHAUSA).
Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, S.A. (EMDET).
Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT).
Empresa Municipal d’Aparcaments de Tarragona (AMT).
Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT).

1.2) L’AEMT AIE està subjecta a les disposicions del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP)
relatives a la contractació no harmonitzada que, com a poder adjudicador que no té el
caràcter d’administració pública, li són aplicables, així com a les Instruccions Internes de
Contractació (IIC) de l’AEMT AIE, que estan a disposició dels licitadors al Perfil de
Contractant de la pròpia agrupació.
1.3) Aquest contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, i es
regeix per aquest Plec, per les ICC, pel contracte i documentació annexada i, en tot allò no
previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.
1.4) Per la resolució de les diferències que puguin sorgir entre les parts sobre els efectes,
compliment i extinció del contracte, les parts es sotmeten a un Arbitratge, de conformitat
amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.
1.5) La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present
licitació, publicada al perfil del contractant, sense cap salvetat o reserva.
1.6) La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en
compte en primer lloc el Plec de clàusules, que prevaldran sobre qualsevol altra norma. El
desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no
eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
CLÀUSULA 2.- CONTINGUT DELS TREBALLS
L’abast del contracte englobarà tot el conjunt de la plantilla de cadascuna de les empreses,
amb independència de la modalitat contractual.
En concret, el servei que s’haurà de prestar a cada empresa serà el següent:

EMPRESA
Empresa Municipal
Tarragona (EMT)

SERVEIS A PRESTAR
de

Transports

de

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions
Urbanes SA (SMHAUSA)

-

Assessorament laboral mensual.

-

-

Càlcul i confecció de nòmines i extres.
Diferències de conveni i cotització
seguretat social.
Horaris de treball i calendari de
festes.
Tramitació
i
presentació
de
prejubilacions.
Tramitació de baixes i altes.
Quota bàsica assessoria.
Presentació models 111, 190 i 145.
Certificats de retencions.
Consultes.

-

Consultes.

-

Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT)

Empresa Municipal de Desenvolupament
Econòmic de Tarragona (EMDET)
Empresa Municipal Mitjans de Comunicació
(EMMCT)

Els anteriors serveis es prestaran tot tenint en compte els següents conceptes:
-

Nòmines: confecció de la nòmina del personal, ja sigui dels mesos ordinaris, per
pagues extraordinàries, endarreriments, liquidacions per cessament, etc...
Conjuntament es podran lliurar llistats de control per: analítica de costos,
comptabilització del pagament de nòmina, ...

-

Seguretat Social: Estudi i confecció de totes les liquidacions al Règim de la Seguretat
Social, ja sigui per liquidacions mensuals o per les complementàries d’endarreriments
de conveni.

-

Contractació: Estudi, confecció i tramitació de tots els documents derivats de les
contractacions, renovacions o cessament de personal.

-

Retencions IRPF: Estudi i càlcul dels percentatges de retencions al pagament de sous,
en matèria de l’IRPF, amb la realització dels pagaments i liquidacions trimestrals i
resums anuals, així com la expedició de les certificacions als perceptors pels efectes de
la confecció de llurs liquidacions de renda.

-

General: Complementació de totes les obligacions, tramitacions i assumptes legalment
establerts en matèria de la plantilla laboral, així com la col·laboració amb els
responsables de les empreses per totes les qüestions que portin a un millor control
administratiu d’aquesta matèria.

CLÀUSULA 3.- PREU I DURADA DEL CONTRACTE
3.1) El valor estimat del contracte, que inclou les pròrrogues i les possibles variants, és el de
76.800 € (sense IVA).
3.2) S’admetran variants de fins a un màxim d’un 20% de l’import del contracte, en funció del
volum d’altes, baixes, etc... que puguin ser necessàries i d’acord amb els preus que es
detallaran en el present plec.
3.3) La durada del contracte serà de 2 anys més 2 anys de pròrroga i es desglossarà de la
següent manera, per períodes anuals a comptar des de la signatura del contracte:
ANY
IMPORT
VARIANTS
TOTAL

1er
16.000 €
3.200 €
19.200 €

2n
16.000 €
3.200 €
19.200 €

3er
16.000 €
3.200 €
19.200 €

4t
16.000 €
3.200 €
19.200 €

76.800 €

3.4) En el pressupost del contracte, tant si figuren de manera expressa com si no, s’entendran
inclosos tots els costos i despeses que es puguin derivar amb motiu de la realització dels
treballs.
3.5) Les despeses dels anuncis de licitació i d’adjudicació, que en el seu cas es publiquin així
com les de formalització del contracte, aniran a càrrec de l’adjudicatari. S’estima un import
màxim per aquest concepte de 1.500 €.
3.6) El present contracte no serà objecte de revisió de preus.
3.7) Les possibles pròrrogues haurà de ser aprovades per el consell d’administració per a tenir
validesa. Aquest fet es comunicaria adequadament.

CLÀUSULA 4.- DESGLÒS. PREUS UNITARIS
Als efectes dels càlculs del cost estimat del contracte, es tindran en compte els següents preus
orientatius (abans IVA):
4.1) Preus unitaris orientatius:
preu
unitari
nòmina i extres primer
treballador
nòmina i extres resta
treballadors
model 110/111 primer
treballador
model 110/111 resta

unitats

subtotal

total
estimat

freq.anual

44,00

1

44,00

12

528,00

12,00

78

936,00

12

11.232,00

34,15
2,15

1

34,15

4

136,60
670,80

78

167,70

4

model 190 primer treballador

64,73

1

64,73

1

64,73

model 190 resta

7,01

78

546,78

1

546,78

preu alta

39,00

2

78,00

1

78,00

preu baixa

30,00

2

60,00

1

60,00

preu pròrroga

17,00

2

34,00

1

34,00

4.2) El preu orientatiu de l’assessorament laboral anual es 3.000 €.

CLÀUSULA 5.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
5.1) El present contracte s'adjudicarà pel procediment obert.
5.2) La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’AEMT AIE i
en un mitjà de comunicació local.
5.3) L’adjudicació del contracte recaurà en l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord
amb els criteris de valoració que figuren en el present Plec.
CLÀUSULA 6.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
6.1) Podran participar en la present licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableixen els articles 54
a 72 del TRLCSP, no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a
l’article 60 de la mateixa norma i acreditin, a més, que tenen la solvència econòmica, financera
i tècnica requerida. No seran admeses, en cap cas, ofertes d’aquelles persones a les quals
concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 60.1 del TRLCSP.
6.2) Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions del contracte i no s'admetran ofertes
parcials i/o incomplertes.
6.3) Les ofertes es podran presentar a la seu de l’AEMT AIE, ubicada al Cr. Descalços, 15 de
Tarragona, en el dia i hores fixats en el corresponent anunci. Serà condició d’obligat
compliment, en el cas de que les ofertes es trametin per correu dins de termini fixat, que els
licitadors justifiquin que la data i l’hora d'imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són,
com a màxim, les assenyalades als anuncis. Així mateix haurà de posar-ho en coneixement de
l’AEMT AIE mitjançant telegrama, telefax, burofax o correu electrònic. Aquesta notificació
s’haurà de rebre dins del mateix termini. L’anunci per correu electrònic només serà vàlid si
existeix constància de la transmissió i recepció de les seves dades i del contingut íntegre de les
comunicacions i si identifica fidelment al remitent i al destinatari. Sense la concurrència
d’ambdós requisits, la sol·licitud de participació no serà admesa si és rebuda amb posterioritat
al termini assenyalat als anuncis. En qualsevol cas, transcorreguts els deu dies següents al
termini de presentació sense que l’AEMT AIE hagi rebut l’oferta, aquesta no serà admesa.

6.4) Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes:
a) Una persona de contacte amb poders i competència suficients per resoldre
qualsevol incidència relacionada amb la documentació presentada.
b) Un domicili a efectes de notificació.
c) Un telèfon i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions
que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar
al licitador.
Els licitadors podran facultar expressament a l’AEMT AIE a realitzar totes les comunicacions
derivades de l’expedient de contractació mitjançant correu electrònic.
6.5) Les ofertes tindran una validesa de 4 mesos comptats a partir de la data d'obertura del
darrer sobre de les pliques. Passat aquest termini sense que l’AEMT AIE acordi l'adjudicació del
contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació
tindran dret a retirar la seva oferta, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a l’AEMT AIE. Les
ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els
efectes.
6.6) Les ofertes es presentaran en sobres tancats. Tots els sobres hauran d’estar signats pel
licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi, cas de persona
jurídica. A cada sobre es farà constar el seu contingut i el nom del licitador:
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORIA LABORAL DE
L’AGRUPACIÓ D’EMPRESES MUNICIPALS DE TARRAGONA (AEMT AIE)
SOBRE NÚM. ...
EMPRESA:
PERSONA DE CONTACTE:

El licitador haurà de presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als
requisits que estableix el Reglament Notarial pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas
de documents administratius podran ésser presentats els originals o bé còpia o fotocòpia
degudament compulsades. Les empreses estrangeres presentaran la documentació traduïda
de forma oficial al català o al castellà. Les ofertes es presentaran escrites a màquina o amb
d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit, ni
amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per
valorar l'oferta.
6.7) Cap licitador podrà presentar més d’una oferta, ni subscriure cap oferta en unió temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de ferho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest.
6.8)

En el supòsit que es presentin al procediment d’adjudicació persones jurídiques

dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en compte la capacitat i solvència de les
societats que pertanyen al grup, sempre i quan aquelles acreditin que tenen la lliure i plena
disponibilitat dels mitjans necessaris de les societats del grup per a l’execució del contracte.
6.9) La presentació de propostes diferents per empreses vinculades, de conformitat amb la
definició d’empreses vinculades establerta a l’article 145 del TRLCSP, suposarà l’exclusió del
procediment d’adjudicació, a tots els efectes, de les ofertes formulades per aquestes. No
obstant, si sobrevingués la vinculació abans de que conclogui el termini de presentació
d’ofertes podrà subsistir la proposta que determinin de comú acord les esmentades empreses.
6.10) Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment
o en UTE), hauran de presentar la corresponent declaració fent constar les denominacions
socials de les esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l’article 86 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant RGLCAP). La
manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador
que no concorre aquesta circumstància.
6.11) Cada licitador haurà de presentar una única oferta, no admetent-se ofertes variants ni
millores que no hagin estat expressament permeses en el present Plec. Les ofertes hauran
d’ajustar-se a allò previst en el plec i documentació en ell relacionada. La presentació de les
mateixes implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut de les seves clàusules
sense cap excepció ni reserva.
6.12) En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret
d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa constància del
següents extrems:
1.

La documentació requerida, per a licitar en el present procediment, que
contingui dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el
mateix.

2.

En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui
dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal
tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut
prèviament el consentiment de les persones interessades/afectades per
facilitar la referida informació a l’AEMT AIE amb la finalitat de licitar en el
present procediment.

3.

La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal serà dipositada a les oficines de l’AEMT AIE i serà tractada per la
qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació
pública que sigui d’aplicació a l’AEMT AIE. Els destinataris d’aquesta
informació seran la pròpia AEMT AIE, així com aquells tercers que realitzin
tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte,
necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.

4.

La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el
licitador autoritza a l’AEMT AIE a tractar la referida documentació i
informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el
marc de l’execució del contracte.

5.

Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’AEMT AIE, com entitat responsable
del tractament, a l’adreça indicada a la lletra

6.13) L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o
que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal.
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys. Així mateix,
l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que
consideri confidencial de la seva oferta.
CLÀUSULA 7.- PERSONALITAT, CAPACITAT I SOLVÈNCIA.
7.1) Acreditació de la capacitat i la representació dels licitadors:
Persona jurídica: cas que el licitador sigui una persona jurídica espanyola, l’acreditació
es farà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional,
en els quals consti el seu objecte social o activitat així com les normes per les quals es
regeix dita persona jurídica i igualment, qualsevol modificació de tals documents
degudament inscrits, en el seu cas, en el registre públic que correspongui segons el
tipus de persona jurídica de què es tracti i còpia compulsada de la targeta del número
d’identificació fiscal.
A més les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat,
segons els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del
contracte. Així mateix, i quan es tracti d’una societat professional, els seus membres
han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible
per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent.
Persona natural: cas que el licitador sigui una persona natural espanyola, l'acreditació
abans esmentada es farà mitjançant la presentació de còpia compulsada de la targeta
del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. A més les persones naturals han
de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realització de l’activitat segons la normativa vigent.
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu: tindran
capacitat per a contractar les persones jurídiques o naturals no espanyoles d’Estats
membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu les quals, de conformitat
amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a
realitzar la prestació de què es tracti.
La capacitat d’obrar d’aquestes empreses s’acreditarà per la seva inscripció en el
registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establertes, o

mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una certificació, a que fa
referència l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP.
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi
una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder
prestar en aquell el servei de què es tracti, hauran d’acreditar que compleixen aquest
requisit.
Altres empresaris estrangers: les persones naturals o jurídiques d’Estats no
pertanyents a la Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica
permanent espanyola en l’Estat corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit
territorial en el qual radiqui el domicili de l’empresari, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o anàleg, o bé que actuen de forma habitual en
el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del contracte. Així
mateix, han de presentar informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa
estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb
l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als
relacionats a l’article 3 del TRLCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat
al disposat en l’article 55 de l’esmentada llei. Aquest informe no serà necessari en cas
d’empreses pertanyents a Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de
l’Organització Mundial del Comerç. Així mateix, hauran d’acreditar tenir una sucursal
oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a llurs operacions i
estar inscrites al Registre Mercantil. Les empreses estrangeres hauran de presentar
una declaració en la que es manifesti la seva submissió a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera
directa o indirecta, poguessin sorgir durant l’execució del contracte, amb renúncia al
fur jurisdiccional estranger que li pogués correspondre.
S’aportarà el document o documents que acreditin la legítima i suficient representació del
signant de la sol·licitud de participació i de l’oferta.
7.2) Solvència tècnica, econòmica i financera dels licitadors:
a) Solvència tècnica: per poder ser admès a la present licitació s’haurà d’estar en
disposició d’acreditar:
a.1) Autorització, per actuar en nom d’altres, com a professional col·legiat al Sistema
RED, amb una antiguitat mínima de 6 anys.
a.2) Confecció mensual de, com a mínim, 2.000 nòmines.
a.3) Experiència mínima de 5 anys en la prestació de serveis de gestoria amb entitats
del sector públic i acreditar la confecció d’un mínim de 400 nòmines d’aquest sector
(addicionals al segon punt).
a.4) L’experiència mínima de 5 anys i formació adequada a l’àrea laboral i de Recursos
Humans de l’equip de treballadors i treballadores propis que adscriuria al contracte,
en cas de resultar adjudicatari. La informació haurà de venir signada per cada

treballador.
a.5) Disponibilitat de mitjans tècnics adequats (hardware, software i altres eines). Es
descriuran els programes de gestió, contractes de manteniment i suport del fabricant i
gestor.
a.6) Disposar de la Certificació ISO 9001.
a.7) Disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitat entre les dones i els homes i/o protocol
d’assetjament. S’haurà de presentar declaració responsable.
b) Solvència econòmica i financera:
b.1) Disposar de recursos econòmics i/o capacitat de finançament suficient per la
prestació del servei.
b.2) Per acreditar-la haurà d’aportar un certificat d’una entitat financera en la que
es manifesti de manera expressa que compta amb recursos suficients i/o disposa
de capacitat de finançament suficient per la prestació dels serveis.
7.3) L’acreditació de la solvència tècnica es podrà portar a terme mitjançant els següents:
a) Mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia autentificada
d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o
pel Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya,
acompanyat d’una declaració responsable del licitador en la que manifesti que les
circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.
b) Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la
Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor
de les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la
solvència econòmica i financera i tècnica; aquests certificats hauran d’anar
acompanyats d’una declaració responsable del licitador en la que manifesti que les
circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.
c) Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors hauran de reiterarse en el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que l’òrgan de
contractació pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats
Registres Oficials.
d) Si l’empresa estigués pendent de classificació, haurà d’aportar el document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció, havent de justificar
trobar-se en plena disposició de la classificació exigida en el termini previst per a
l’esmena de defectes.
e) Les unions temporals seran classificades mitjançant l’acumulació de les
característiques de cadascun dels integrants de la unió expressades en llurs respectives
classificacions, essent requisit bàsic per a l’acumulació de les esmentades
característiques que totes les empreses que concorrin a la unió temporal hagin

obtingut prèviament classificació com empreses d’obres en relació amb el contracte al
que opten.
f)

En el cas d’una unió temporal constituïda per empresaris nacionals, estrangers no
comunitaris i estrangers comunitaris o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu, els dos primers hauran d’acreditar la seva classificació. La
solvència en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o
d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no classificat, ni amb la
classificació suspesa o anul·lada, s’acreditarà per un o varis dels mitjans següents:
-

Declaracions apropiades d’institucions financeres o en el seu cas justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

-

Tractant-se de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o extracte
d’aquestes corresponents als tres últims exercicis en el supòsit que la publicació
d’aquestes sigui obligatòria als Estats on aquelles es trobin establertes. En el cas
d’empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran
aportar com a mitjà alternatiu d’acreditació els llibres de comptabilitat
degudament legalitzats.

-

Declaració relativa a la xifra de negocis global i de les obres realitzades per
l’empresa en el curs dels tres últims exercicis, disponibles en funció de la data de
creació o de l’inici de les activitats de l’empresa, en la mesura en que es disposi de
les referències de dit volum de negoci.

-

Acreditació d’una xifra de negocis i d’uns fons propis equivalents als que
s’exigeixen per a obtenir la classificació requerida a la licitació.

-

Acreditació d’haver executat i/o finalitzat contracte/s de similars característiques.

-

Qualsevol altre forma d’acreditació haurà de certificar les dades del certificat
anterior. La seva validesa restarà condicionada a que prèviament hagi estat
aprovada per l’AEMT AIE amb caràcter previ a la presentació de les ofertes. La
petició de validació es realitzarà per escrit al email de l’AEMT AIE que figura a la
fitxa resum de condicions del contracte.

7.4) Declaració responsable sobre prohibicions de contractar: els licitadors presentaran una
declaració responsable manifestant que no concorren en cap de les circumstàncies previstes a
l’article 60.1 del TRLCSP, amb menció expressa a la circumstància de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. En cas que
l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé al
compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent,
aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable especificant el supòsit
legal d’exempció o no subjecció que hi concorre.
7.5) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors:
a) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat:

La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en
quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional
o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, així com la concurrència o
no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.
Sens perjudici d’això, els licitadors hauran d’aportar la documentació indicada per
acreditar la seva experiència i el personal tècnic obligatori als efectes de què pugui ser
comprovada a efectes d’admissió.
b) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya:
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (Departament d’Economia i Finances- http://reli.gencat.net/), les empreses
inscrites a aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.
L’AEMT AIE consultarà d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si hi ha
informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació
empresarial; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament
o, si escau, la declaració d’exempció o de no subjecció.
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no
es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que
estableix l’article 60.1 del TRLCSP, si no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost
d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent en el
compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat
Social.
Finalment, les empreses inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no han
de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i
financera sol·licitats al present procediment d’adjudicació que figurin a l’esmentat
Registre.
Ara bé, sí que hauran de presentar la documentació indicada per acreditar la seva
experiència i el personal tècnic obligatori als efectes de què pugui ser comprovada a
efectes d’admissió.
7.6) Declaració sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals
les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una
mateixa licitació (individualment o en UTE), hauran de presentar la corresponent declaració
fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes del que es
disposa a l’article 86 del RGLCAP. La manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà
com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància.
7.7) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: en cas d’empreses estrangeres
hauran de presentar una declaració en la que es manifesti la seva submissió a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera
directa o indirecta, poguessin sorgir durant l’execució del contracte, amb renúncia al fur

jurisdiccional estranger que li pogués correspondre.

CLÀUSULA 8.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
8.1) Documentació del sobre número 1:
8.1.a) Declaració responsable: D’acord amb el que s’estableix a l’article 146.4 del TRLCSP, en
el Sobre número 1 únicament haurà de figurar una declaració responsable del licitador en la
que indiqui que compleix amb els requisits de capacitat i solvència que figuren enumerats a la
Clàusula 7 del present Plec.
8.1.b) Una vegada la Mesa de Contractació hagi elevat la seva proposta d’adjudicació en favor
d’un dels licitadors, aquest serà requerit per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils
aporti la documentació requerida a la Clàusula 7. En el cas de que no l’aporti en el termini
assenyalat o que es comprovi que aquesta no s’ajusta als requisits obligatoris fixats en la dita
clàusula, la plica serà rebutjada i es procedirà a fer el requeriment a l’empresa que hagi
quedat en segona posició, i així successivament.
8.1.c) La declaració responsable s’ajustarà al següent redactat:
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./Sra. .................................. actuant en nom (propi o de l'empresa que representa),
i en relació amb la licitació per a la prestació del servei d’assessoria laboral de
l’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona (AEMT AIE), declaro:
Primer.- Que compleixo tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència que
figuren a la Clàusula 7 del Plec que regula la present licitació.
Segon.- Que he estudiat amb deteniment suficient el Plec de Clàusules particulars que
regulen el present contracte i que em comprometo a donar compliment a les
obligacions que en ell figuren.
Tercer.- Que he estat informat de tots aquells aspectes que he cregut necessaris per
preparar la meva oferta i he estudiat amb deteniment tota aquella documentació
definitòria del servei.
Signatura
8.2) Documentació del sobre número 2:
8.2.a) Oferta econòmica d’acord amb el següent model:
El Sr./Sra. .................. amb DNI número ......... i domicili a ................ c/ ............. núm.
...., major d’edat, en nom propi/en representació de ..................., coneixedor de la
licitació convocada per l’Agrupació Municipal d’Empreses de Tarragona per a
l’adjudicació del contracte consistent en l’Assessoria Laboral, declaro expressament
que:

Primer.- He revisat i analitzat la documentació contractual que m’ha estat facilitada
per a la preparació de la present oferta i no he detectat cap errada, mancança i/o
contradicció que m‘impedeixi la correcta preparació de la present oferta i l’execució de
les prestacions objecte del present contracte.
Segon.- Accepto plenament les obligacions, drets i deures que figuren en el Plec de
Clàusules administratives, tècniques, jurídiques i econòmiques..
Tercer.- Em comprometo a executar els treballs de referència pel preu global de
.......(en lletra i número)..... €, dels quals ........(en lletra i número) ..... € es corresponen
al preu del contracte i .... (en lletra i número) ..... es corresponen a l’IVA del 10%, tot
tenint en compte els següent desglòs:
Preus unitaris:
preu
unitari

unitats

subtotal

freq.anual

total
estimat

nòmina primer treballador
nòmina resta treballadors
model 110 primer treballador
model 110 resta
model 190 primer treballador
model 190 resta
preu alta
preu baixa
preu pròrroga
El preu de l’assessorament laboral anual és de ................................ €.
Quart.- En quant a les possibles millores del contracte, em comprometo a executar les
següents, tot indicant-les amb una X:
Millora 1
Millora 2
Millora 3
Millora 4
Millora 5
Millora 6
Millora 7
Millora 8
Millora 9
Millora 10
Millora 11
Millora 12

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
(lloc i data)
Signatura del licitador

CLÀUSULA 9.- OBERTURA SOBRE NÚMERO 1
En el dia i hora assenyalats es procedirà a l’obertura dels sobres números 1, corresponents a la
documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de les empreses. En aquest acte es
comprovarà, com a condició d’admissió, que la declaració responsable presentada per cada
licitador s’ajusta a les prescripcions del present Plec.
CLÀUSULA 10.- OBERTURA SOBRE NÚMERO 2
10.1) Una vegada obert el sobre número 1 i efectuades les comprovacions de la Clàusula
anterior, en el lloc, data i hora assenyalats, es donarà a conèixer els licitadors admesos, els
exclosos i la causa d’exclusió del procediment d’adjudicació i es procedirà a l’obertura dels
sobres números 2 de les pliques admeses. Aquest acte serà públic.
10.2) En aquest acte es podran excloure les proposicions que no s'ajustin a les condicions
explicitades en el plec, així com aquelles propostes incompletes per manca d’alguna de les
dades que s’han d’ofertar o aquelles propostes que presentin un preu superior al de licitació.
Justificadament, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança amb la
documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin
error manifest en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència
en la proposició que la facin inviable.
10.3) Una vegada analitzat el contingut de totes les pliques, es procedirà a puntuar les ofertes
admeses d’acord amb els criteris d’adjudicació de la clàusula 12.
10.4) Valorades les ofertes, s’elevarà a l’òrgan de contractació de l’AEMT AIE la proposta
d’adjudicació degudament puntuada i raonada.
10.5) Quan no existeixi cap oferta que sigui admissible, es podrà proposar que es declari
deserta la licitació.
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de Contractació del present expedient estarà integrada per:
President: el President del Consell d’Administració de l’AIE (substitut: el vicepresident
del Consell d’Administració).
Vocals:
o
o

El gerent de l’AEMT AIE
El cap d’administració del SMHAUSA

o

Un vocal per cada grup polític del Consell d’Administració de l’AEMT AIE.

Secretari de la Mesa: el secretari/a del Consell d’Administració
La Mesa quedarà vàlidament constituïda sempre que assisteixi el President, el secretari i el
50% dels vocals.
CLÀUSULA 12.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
12.1) En el present expedient de contractació la valoració de les ofertes s’efectuarà d’acord
amb els dos següents criteris objectius:
-

Oferta econòmica ................ fins a un màxim de 70 punts.
Millores del contracte .......... fins a un màxim de 30 punts.

12.2) La valoració de l’oferta econòmica s’efectuarà d’acord amb el següent criteri i fórmula:
a) A l’oferta més econòmica se li atorgaran els 70 punts.
b) La resta d’ofertes serà puntuada d’acord amb la següent fórmula:
P = (PL – Ov/PL – Oe) x 70
P = puntuació
PL= preu de licitació
Ov = oferta que es valora
Oe = oferta més econòmica
12.3) La valoració de les millores del contracte s’efectuarà d’acord amb el següent criteri:

Millora 1

Enviament de nòmines per correu
electrònic i en document PDF codificat, per
lliurar-ho directament a cada treballador.

Millora 2

Enviament
certificat
d’ingressos
i
retencions per correu electrònic en
document PDF codificat, per lliurar-ho
directament a cada treballador.

Millora 3

Elaboració fitxer del banc per a pagament
de remesa-nòmines.

Millora 4

Millora 5

Millora 6

Possibilitat de recollida i lliurament de
documentació en el centre de treball de
l’empresa.
Elaboració d’enquestes trimestres i anuals
de l’INE sobre Cost Laboral i Estructura
Salarial.
Informació
periòdica
de
novetats
legislatives d’àmbit laboral que puguin
afectar a l’empresa.
Posar a disposició dos telèfons mòbils amb

2,5 punts

2,5 punts

2,5 punts

2,5 punts

2,5 punts
2,5 punts

Millora 7

Millora 8
Millora 9
Millora 10
Millora 11
Millora 12

12.4)

comunicació directa per tal de solucionar
incidències de caràcter urgent, amb
disponibilitat 24 hores.
Assessorament i tràmit telemàtic de les
prestacions de la Seguretat Social, de
paternitats o maternitats.
Confecció del pressupost del personal per
l’exercici següent, seguiment per anys i
liquidació dels exercicis tancats.
Elaboració d’informes i/ó dictàmens de
caràcter
complex
i
especialitzat,
d’aproximadament 20 hores de feina.
Assessorament sobre faltes i sancions al
personal i comunicació, si fos el cas.
Manteniment de l’equip que gestioni el
contracte durant la seva duració, sense
canvis essencials, llevat causes derivades
de l’exercici del poder disciplinari de
l’empresari.

2,5 punts

2,5 punts
2,5 punts
2,5 punts
2,5 punts
2,5 punts

En cas d’empat, tindran preferència en l'adjudicació del contracte:

Les ofertes presentades per aquelles empreses que acreditin disposar en la seva plantilla d’un
nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%, o bé que hagin adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril i

CLÀUSULA 13.- OFERTES AMB PRESUMPCIÓ DE TEMERITAT
13.1) Es presumirà que una proposició no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió
en la mateixa de valors anormals o desproporcionats, quan el preu ofertat sigui inferior en 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica dels preus de les pliques presentades i admeses.
13.2) En el cas de que una oferta pugui ser considerada com a presumptament temerària, es
sol·licitarà al licitador afectat que aporti totes aquelles justificacions que per ell garanteixen la
seriositat de la seva oferta i el compliment de totes les obligacions contractuals. L’AEMT AIE,
mitjançant comunicació individualitzada via e-mail, sol·licitarà la justificació anterior i fixarà el
termini màxim de presentació.
13.3) Entre la documentació a requerir al licitador hi figurarà:
-

Les mesures d’estalvi que ha previst aplicar i que permetran l’execució del
contracte d’acord amb les obligacions fixades en el plec.

-

Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per a executar la prestació i que suposin una reducció costos.

-

Declaració responsable en la que garantitzi que el compliment de la seva
oferta no suposa cap disminució qualitativa i quantitativa de les obligacions
contractuals.

13.4) Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’AEMT AIE l’analitzarà i
acordarà raonadament la seva acceptació o rebuig. Cas de no ser acceptada, s’estarà al que es
determina a l’article 152.4 del TRLCSP.
CLÀUSULA 14.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
14.1) A la vista de la proposta que li serà elevada per la Mesa de Contractació, el President del
Consell d’Administració, per delegació de l’òrgan de contractació, requerirà al licitador que
hagi presentat l’oferta més avantatjosa per tal que en el termini de 10 dies hàbils, comptat des
del dia següent a aquell en que rebi el requeriment, presenti la documentació següent:
1) L’acreditació que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a
continuació:
a) Alta a l’I.A.E. i últim rebut de l'impost sobre Activitats Econòmiques, en el
cas de persones jurídiques que exerceixin activitats subjectes a l’esmentat
impost. Quan l’empresa no estigui obligada a aportar els documents referits en
el present apartat, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una
declaració responsable d’acord amb el disposat en l’article 15 del RGLCAP.
b) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es
troba al corrent d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l'Estat.
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
d) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament de Tarragona
acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb aquesta Corporació
Municipal.
2) Que disposa efectivament dels mitjans ofertats per a l’execució del present
contracte, conforme es disposa a l’article 64.2 del TRLCSP.
3) La garantia definitiva prevista en el plec, prevista a la Clàusula 15.
4) Les assegurances de responsabilitat civil.
5) Els documents acreditatius de la seva personalitat, capacitat i solvència requerits en
el present Plec.
14.2) En el cas de que el dit licitador no complimenti adequadament el requeriment anterior
en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a
demanar la mateixa documentació al licitador següent, d’acord amb l’ordre de classificació de
les ofertes.

14.3) El Consell d’Administració de l’AEMT AIE procedirà a adjudicar el contracte una vegada
recepcionada i acceptada la documentació anterior. L’adjudicació, que haurà de ser motivada,
es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil del contractant de l’AEMT AIE. La notificació
contindrà la següent informació:
-

Candidats presentats.
Licitadors exclosos.
Adjudicatari.
Preu, terminis i altres condicions essencials de l’oferta guanyadora.

Tant a la notificació com a la informació publicada al perfil del contractant, s’indicarà el termini
en que ha de procedir-se a la formalització del contracte. La notificació podrà fer-se per
qualsevol dels mitjans previstos a l’article 151.4 del TRLCSP.
14.4) Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses, seran arxivades.
CLÀUSULA 15.- GARANTIA I ASSEGURANCES
15.1) Per al present contracte es fixa una garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació del
contracte exclòs l’IVA.
15.2) S’haurà d’acreditar en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent
al que rebi la corresponent notificació, la constitució de la garantia definitiva. De no complir-se
aquest requisit per causa imputable al licitador, l’AEMT AIE no procedirà a efectuar-li
l’adjudicació del contracte. En aquest cas s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i
l’AEMT AIE requerirà la constitució de la garantia al licitador següent, d’acord amb la
classificació de les ofertes.
15.3) Una vegada executat el contracte i, en el seu cas, finalitzat el termini de garantia es
procedirà al seu retorn d’acord amb els procediments fixats en el present Plec.
15.4) La garantia podrà ser constituïda:
a) En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o taló conformat a nom de l’AIE
o en valors de deute públic. La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que
disposa l’article 55 del RGLCAP i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada
norma.
b) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia recíproca autoritzats
per operar a Espanya. El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus següent i
l’avalista haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 2 de l’article 56 del
RGLCAP:
MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
(intervingut/autoritzat per Notari)
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de

................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant
el Notari de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ...........
del seu protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix
avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en interès i benefici de l’AEMT AIE i
fins la suma de ..........€, a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa
esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent
Contracte per a "....................................".
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser
d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i
solidàriament amb la companyia ........................ fins a la seva cancel·lació i devolució i
previ acord favorable per part de AEMT AIE, a pagar amb caràcter incondicional i dins,
com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la
concurrència de la xifra fiançada de ........ € s'expressi al requeriment, renunciant el
Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de
les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què
aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació
per part de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de l’assegurança de caució. Aquesta
assegurança s’haurà de formalitzar a la corresponent pòlissa que es concretarà en un
certificat, seguint el model tipus següent i la companyia asseguradora haurà de
complir els requisits assenyalats a l’apartat 1 de l’article 57 del RGLCAP:
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA DEFINITIVA
Certificat número ................................
................................................................................... (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer .......................................................................,
i
CIF
................................,
degudament
representat
pel
senyor
....................................................................................., amb poders suficients per
obligar-lo en aquest acte, segons resulta de .....................................................................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................,
en concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de AEMT AIE, en endavant
l’assegurat, fins a l’import de ................. €, a efectes de garantir l’exacte compliment
per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a
conseqüència de la formalització i execució del contracte per a l’execució
......................................................................................... La manca de pagament de la
prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a resoldre el
Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni
aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l

contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment
de l’AEMT AIE i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies
següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la
xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a l’acord exprés de AEMT AIE en
el que s’autoritzi la seva devolució.
A ........................................., el ................. de ........................................... de .............
Signatura
Assegurador
15.5) En el cas que l’adjudicació recaigui en una oferta amb valors anormals o
desproporcionats la garantia definitiva es fixa en el 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
15.6) L’adjudicatari del present contracte te l’obligació de contractar i mantenir al seu càrrec
una assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els riscos inherents a la seva activitat. Els
termes concrets de l’assegurança hauran de ser revisats per l’AEMT AIE i haurà d’estar vigent
fins a la finalització del contracte. Per tal d’acreditar la contractació de les assegurances
requerides, el contractista aportarà la pòlissa corresponent. En cas d’incompliment de
qualsevol d’aquests termes, el contractista serà plenament i íntegrament responsable dels
riscos no assegurats.
15.7) Pel que fa als requisits generals de les pòlisses de referència es fixen els següents:
-

A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor de l’assegurança el contractista
adjudicatari d’aquesta licitació.

-

Figurarà com a assegurat addicional de les pòlisses l’AEMT AIE.

-

A més del contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els
subcontractistes que poguessin actuar en el contracte.

-

Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.

-

S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies
que es puguin donar, en cas de sinistre, seran a càrrec del contractista.

CLÀUSULA 16.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
16.1) Amb caràcter previ a la formalització dels Contracte i en la data que s’assenyali a l’efecte,
l'adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar la documentació que es relaciona a
continuació:

-

El document o documents probatoris de la personalitat i representació de
l’adjudicatari en el cas de modificació respecte als presentats en la sol·licitud
de participació.

-

Si l’adjudicació recau en una unió temporal d’empreses, en qualsevol règim
jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en
escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del contracte i
el CIF assignat a la unió.

-

Tota aquella altra documentació requerida de forma expressa en cada plec
(garantia, assegurances, etc.).

16.2) El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i en cap cas s’iniciarà la seva
execució sense haver-se formalitzat aquests requisit. L’AEMT AIE requerirà a l’adjudicatari per
tal que formalitzi el contracte en el termini no superior a 5 dies a comptar des del següent a
aquell en que hagués rebut el requeriment.
Si l’adjudicació recau en una unió temporal d’empreses, en qualsevol règim jurídic legalment
admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del termini
atorgat per a la formalització del contracte i el CIF assignat a la unió.
16.3) Pel que fa a la publicitat de la formalització del present contracte s’estarà al que
determina en aquest sentit l’article 154 del TRLCSP.
16.4) El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
L’adjudicatari podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, sent al seu càrrec
totes les despeses que se’n derivin.
CLÀUSULA 17.-SUBCONTRACTACIÓ
17.4) Atesa la naturalesa del servei a prestar, no s’admetrà cap tipus de subcontractació en el
present contracte.
CLÀUSULA 18.- RÈGIM SANCIONADOR
18.1) Segons l’art. 74.2 de les IIC de l’AEMT AIE, s’estableixen les següents penalitats en els
casos d’incompliment imputables al contractista:
a) Per reiterats incompliments (més de 3) de les ordres donades per la direcció li serà
imposada una sanció de fins a uns màxims de 300 € la primera vegada, 600 € la segona
i 1.000 € la tercera.
b) Quan es proposi una quarta sanció per incompliments reiterats i aquests afectin a la
bona marxa i/o correcta execució del contracte, AEMT AIE podrà optar entre sancionar
al contractista amb una multa d’un import màxim de 6.000 € o incoar la resolució del
contracte.
c) En el cas d’una cinquena sanció s’incoarà la resolució del contracte.

d) Pel que fa a la demora en el compliment dels terminis parcials establerts en el pla de
treball aprovat i en el cas que AEMT AIE consideri que no s’estan aplicant les mesures
correctores adients, es sancionarà a raó d’un màxim de 200 € per dia de demora.
e) En el cas de que els treballs no siguin entregats en el termini contractual, AEMT AIE
podrà optar entre atorgar un nou termini o bé multar-lo a raó de, com a màxima,
2.000 € per dia de retard quant, tot i ser avisat en el seu moment, el contractista no va
aplicar les mesures necessàries per donar compliment al dit termini.
18.2) Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la indemnització de
danys i perjudicis.
CLÀUSULA 19.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS
19.1) L’AEMT AIE podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d’una determinada part o
del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament del pla de treball.
19.2) En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al contractista, s’establiran
de forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió,
segons l’establert a l’art. 59.2 de les IIC.
19.3) En cas de suspensió total, transcorregut un termini de vuit mesos, el contractista tindrà
dret a la resolució del contracte i a la indemnització legalment prevista.
CLÀUSULA 20.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
20.1) D’acord amb l’article 1294 del Codi Civil, l’acció de resolució és subsidiària i no podrà
exercitar-se sinó quan el perjudicat no disposi de cap altre recurs legal per obtenir la reparació
del perjudici. En el cas de que finalment es procedeixi a la resolució del contracte, l’AEMT AIE
podrà, amb caràcter d’urgència, adjudicar la part no executada del contracte a l’empresa quer
resultés en segona posició en la valoració del present procediment.
20.2) Tenint en compte el principi anterior, el contracte podrà quedar resolt de ple dret en cas
de la mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolució o extinció de la
societat adjudicatària. Cas de fusions, escissions, aportacions, o transmissions d’empreses o de
branques d’activitats, el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o resultant de la
fusió (en el primer cas, quedant subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del
contracte) o amb l’entitat resultant o beneficiaria (en els altres casos, quedant subrogada en
tots els drets i obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvència exigida al
acordar-se l’adjudicació).
20.3) Igualment, l’AEMT AIE podrà incoar la resolució del contracte cas que es produeixin els
següents supòsits:
-

La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment i en
cas de concurs, l’obertura de la fase de liquidació o l’embargament de béns utilitzats
en les obres o destinats a aquestes.

-

L’incompliment, per causes imputables al contractista, dels terminis parcials i totals del
contracte.

-

El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolució a ell
imputable.

20.4) El contractista podrà acordar la resolució del contracte en els següents supòsits:
-

La suspensió de l’inici de la prestació del contracte per termini superior a sis mesos,
per part de l’AEMT AIE.

-

La suspensió total del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’AEMT
AIE.

-

El mutu acord, sempre que no concorri causa de resolució imputable al contractista i
que per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del
contracte.

La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades en els dos primers apartats
tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part.
20.5) Amb independència de les causes anteriors, l’AEMT AIE podrà, sempre d’acord amb el
principi establert al punt 1 d’aquesta clàusula i en qualsevol moment, resoldre lliurament el
contracte si aquest fet pogués ocasionar una alteració substancial de les condicions establertes
en el contracte.
Acordada aquesta resolució unilateral haurà de tornar-se al contractista la garantia dins del
termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes
contractuals justificades per a denegar aquesta devolució.
CLÀUSULA 21.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
21.1) El contractista garanteix que qualsevol document o documentació addicional que lliuri a
AEMT AIE en compliment de l’objecte del contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria;
igualment, garanteix que ostenta tots els drets d’explotació sobre els documents, que en cas
aquests vulneraran drets de tercers i que, en el supòsit de que suposin l’explotació de drets de
tercers, el contractista ha obtingut la corresponents autorització per a explotar-los i autoritzarne l’explotació per part de AEMT AIE.
21.2) Els documents realitzats pel contractista, en desenvolupament del contracte, seran
propietat de AEMT AIE.
21.3) El contractista cedeix en exclusiva a AEMT AIE, amb facultat de cessió a tercers, tots els
drets d’explotació que derivin dels documents, en particular, els de reproducció, de distribució,
de comunicació pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses
l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació
(a títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució del pla, la realització de productes, gràfics o
àudio-visuals, també amb caràcter promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i
per tota la duració legal dels drets prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat

Intel·lectual. Així mateix, cedeix en exclusiva a AEMT, amb facultat de cessió a tercers, tots els
drets de propietat industrial que puguin incorporar els documents; igualment, atorga a AEMT
AIE, la facultat exclusiva de registrar a nom seu tots aquells elements dels documents de
projecte que siguin susceptibles de protecció per la via de la propietat industrial. A títol
enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: les marques, els noms
comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys industrials.
Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització del contracte) la
correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els documents que pel
present es cedeixen, l’adjudicatari es compromet, a sol·licitud de AEMT AIE, a subscriure i
atorgar tots els documents que siguin necessaris per aquesta finalitat.
21.4) L’adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap
dels documents de pla, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva
prèvia autorització expressa, atorgada per escrit, de AEMT AIE. Aquesta obligació s’estén a tot
l’equip de treball i col·laboradors que participin en la l’execució del contracte.
21.5) El contractista no podrà fer cap ús publicitari dels treballs contractats. Qualsevol altre ús
que vulgui fer haurà de ser autoritzat per AEMT AIE.
21.6) La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuïn queda inclosa dins de
la contraprestació econòmica prevista en el contracte.
21.7) En el supòsit que per a l’execució del contracte, AEMT AIE lliuri al contractista qualsevol
tipus de documentació (inclosos informes, auditories, inventaris, etc.), s’entendrà que la
mateixa (excepte que sigui informació pública) es lliura amb caràcter confidencial, amb
expressa reserva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’explotació que
incorpori, i per a la única finalitat d’executar l’objecte del contracte. El contractista es
compromet a utilitzar aquesta documentació únicament per a la finalitat autoritzada pel
contracte i a no difondre-la ni comunicar-la a tercers, excepte als seus col·laboradors que per
raó precisament de la seva col·laboració l’hagin de conèixer i sempre que aquests assumeixin
les mateixes obligacions que l’adjudicatari.
CLÀUSULA 22.- RÈGIM JURÍDIC
22.1) La preparació, adjudicació, efectes i extinció del present contracte es regirà, d’acord amb
el que es disposa als articles 137.2 i 191 del TRLCSP, pel present Plec, per les IIC de l’AEMT AIE
i per les normes del dret privat.
22.2) En quant a la interpretació de les clàusules que regulen el present contracte s’estarà al
que es disposa als articles 1281 a 1289 del Codi Civil.
CLÀUSULA 23.- JURISDICCIÓ COMPETENT
23.1) L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts
en relació a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes. Les parts
se sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Tarragona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
23.2) Si així ho acordessin ambdues parts, es podrà remetre a un arbitratge, d’acord amb les
disposicions de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, la solució de les diferències

que poguessin sorgir en relació a la preparació, efectes, compliment i extinció del present
contracte.

Tarragona, maig de 2017

