Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31
Soldevila, 18 ( Casa Sullà )
25620 TREMP

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES A LA
REGULACIÓ
DEL
CONTRACTE
PER
PROCEDIMENT
OBERT DE L'ACTUACIÓ "PLA
D’ACTUCIONS
DE
CONSERVACIÓ
I
ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CAMINS D’ACCÉS A NUCLIS HABITATS DEL
PALLARS JUSSÀ.- ANUALITAT 2017-2018".
Aquest Plec es complementa amb el Plec de condicions tècniques i amb el Plec de
clàusules administratives generals aprovats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.
1.- DADES GENERALS:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec, la contractació de l'execució del "PLA D’ACTUCIONS DE
CONSERVACIÓ I ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CAMINS D’ACCÉS A NUCLIS
HABITATS DEL PALLARS JUSSÀ.- ANUALITAT 2017-2018".
Consisteix en l'adequació de part de la xarxa municipal de camins d’accés a nuclis
habitats del Pallars Jussà.
El Codi CPV que corresponen a la contractació és: 45211360-0
Codi CPA que correspon a la contractació és: 54210
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d'adjudicació són els següents:
 El Consell Comarcal del Pallars Jussà, participa amb els municipis en la gestió

de la xarxa de camins d’accés a nuclis habitats.
 Mitjançant la contractació per procediment obert es busca una millor oferta de
les empreses licitadores.
1.3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de DOS
CENTS NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
D’EURO (295.809,92 €) IVA EXCLÒS.
L'IVA vigent que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de SEIXANTADOS MIL CENT-VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO (62.120,08 €).
Els licitadors hauran d'igualar en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l'IVA
a aplicar mitjançant partida independent.
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
en article 66 del Plec de Clàusules Administratives Generals aplicable a aquest
contracte (en endavant PCAG), aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà
a sessió del d í a 29 de desembre de 2015 i per Decret del President del Consell de
data 2 de maig del 2016.
1.4) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes del que disposa l'article 88 i concordants
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), és de
DOS CENTS NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS D’EURO (295.809,92 €) IVA EXCLÒS.

1.5) Partides pressupostàries
La despesa derivada d'aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
la partida de despeses, del vigent i pressupost del Consell Comarcal del Pallars
Jussà.
1.6) Objecte social obligatori de l'empresa licitadora
Les empreses licitadores hauran de tenir, el següent objecte social :
Obres de construcció d’obra pública, Construcció en general o Moviment de terres.
1.7) Termini de lliurament
El contracte tindrà una durada de
contracte.

2 mesos, a comptar de la data de signatura del

1.8) Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació
La contractació que es tramitarà de forma ordinària per procediment obert i
adjudicació mitjançant l'aplicació de més d'un criteri de valoració, en virtut del que
estableixen els articles 150 i 157 a 161 de la Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
d'ara endavant TRLCSP.
1.9) Import màxim de les despeses de publicitat
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L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la
present contractació, que haurà d'abonar l'adjudicatari, serà de 300 euros.
1. 10) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el
termini que s'estableixi en l'anunci corresponent, en el Registre General del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, carrer Soldevila núm. 18 de la ciutat de
Tremp. CP 25620 (província de Lleida), telèfon 973.650.187, fax 973 652831, abans
de les 15 hores, de dilluns a divendres, podent ésser també enviada per
correu. En aquest cas, la documentació s'haurà de lliurar abans de 14 hores a
l'Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l'anunci corresponent,
havent-anunciar la seva tramesa mitjançant correu electrònic al Consell Comarcal del
Pallars Jussà a la següent adreça: consell@pallarsjussa.cat , el mateix dia de la
seva presentació. transcorreguts 10 dies des de la data sense haver-se rebut la
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
L'esmentada
documentació
haurà
de
presentar-se
en
llengua castellana, haurà d'anar degudament signada pel licitador, ser original o
degudament autenticada i consistirà en una instància sol·licitant formar part de la
contractació i tres sobres tancats, dins de cadascun dels quals s'inclourà, en full a
part, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia
documentació que es detalla a continuació:
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SOBRE NUMERO 01
Portarà la menció: Documentació administrativa per a la contractació
de l'actuació
denominada ""PLA
D’ACTUCIONS
DE
CONSERVACIÓ
I
ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CAMINS D’ACCÉS A NUCLIS HABITATS DEL
PALLARS
JUSSÀ.ANUALITAT
2017-2018"" presentada
per l'empresa
............. .............. i haurà de contenir la següent documentació:
I.
Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les
següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i
adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax del licitador.
II.
La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant
DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o
es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d'aportar
l'escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per
representar la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o de adaptació,
si escau, de la societat o entitat i / o aquella en què consti el darrer objecte
social vigent, en el que hauran d'estar compreses les prestacions objecte del
contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans
assenyalades hauran d'estar inscrits en el corresponent Registre quan
l'esmentada inscripció els hi sigui exigible. En cas que no ho fos, la
capacitat d'obrar s'acreditarà mitjançant l'escriptura o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si escau, en el corresponent
registre oficial.
Les
empreses
no
espanyoles
d'Estats
membres
de la
Unió Europea, hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar, en els
termes del que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la
inscripció en els registres comercials o professionals que s'estableixen a
l'annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre (en endavant, RGLCAP ).
La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres, s'acreditarà
de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TR LCSP.
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III.

Declaració responsable d'acord amb el model següent:
"/ Sr ......................................... amb NIF núm. .. ..............., en nom
propi, (o en representació de l'empresa .............., en qualitat de ..., i
segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i
amb número de protocol ... / o document ..., CIF núm. ........... ...,
Domiciliada a ........... carrer ..................... ..., núm. ...... ....), Declara
responsablement que les facultats de representació que ostenta són
suficients i vigents (si s'actua per representació); que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions
per contractar amb l'Administració previstes als articles 54 a 84 del
TRLCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i no s'ha donat de baixa de l'Impost
sobre Activitats Econòmiques / està exempt de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Autorizo al Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè pugui obtenir
directament, davant de les Administracions competents, els certificats
acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de l'empresa licitadora.
 SI

 NO

(Lloc, data i signatura del licitador). "

IV.
Declaració responsable, signada pel representant de l'empresa, en què
assegura que disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i
productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos
laborals, així com d'una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995 ,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
V.
Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els
termes de punt 8 del Plec de condicions tècniques i / o de l'habilitació
empresarial o professional que sigui exigible, si escau, en els termes de
l'article 54.2 de la TRLCSP.
VI.
Acreditació de la solvència econòmica i financera del licitador en els
termes de punt 8.2 del Plec de condicions tècniques i / o de l'habilitació
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empresarial o professional que sigui exigible, si escau, en els termes de
l'article 54.2 de la TRLCSP.
VII.
Declaració responsable de vigència de les circumstàncies que van donar
lloc a la declaració, per part de l'Administració Tributària, d'exempció d'IVA,
si escau.
VIII. Declaració responsable de reunir algun / s dels criteris de preferència en
cas d'igualació en la puntuació de les ofertes, si escau. Aquests criteris
són els que preveu la DA 4 a l' TR LCSP (nombre de treballadors
discapacitats superior al 2% del total de la plantilla / Empresa d'inserció
sociolaboral)
IX. Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols, cas de tractar-se d'empreses estrangeres.
X.
Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional que ser à
del 3% de l'import d'adjudicació, sense l'impost el valor afegit (8.874,30 €).
XI.
En
el
supòsit
que
formulin
ofertes
empreses
vinculades,
aquestes hauran de presentar
una
declaració
manifestant
aquesta
circumstància en els termes que estableix l'article 42 del Codi de Comerç.
XII.
En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió
temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem
amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de
cada un, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en
unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
Tota la documentació precedent, si consta actualitzada en el Registre de Licitadors de
la Generalitat de Catalunya (RELI) pot ser substituïda per la diligència d'inscripció en
el RELI, la vigència màxima de la qual no hagi caducat i per la declaració responsable
que les circumstàncies reflectides no han experimentat variació
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SOBRE NUMERO 02
Portarà la menció : Documentació acreditativa per a la ponderació dels
criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor per a la
contractació
de
l'actuació
denominada ""PLA
D’ACTUCIONS
DE
CONSERVACIÓ I ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CAMINS D’ACCÉS A NUCLIS
HABITATS DEL PALLARS JUSSÀ.- ANUALITAT 2017-2018"" presentada
per l'empresa ............. ..............
Inclourà la documentació acreditativa dels aspectes que es valoraran segons el punt
9.2 del Plec de condicions tècniques, amb una puntuació màxima de 13 punts:

I. DOCUMENT 01: Programa de Treball
ADVERTÈNCIA
La documentació que contenen els sobres 1 i 2, no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre 3. L'incompliment d'aquesta obligació implica
l'exclusió de la licitació.
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SOBRE NUMERO 03
Portarà la menció : Documentació acreditativa per a la ponderació dels criteris
d'adjudicació avaluables de forma automàtica per a la contractació de
l'actuació
denominada "PLA
D’ACTUCIONS
DE
CONSERVACIÓ
I
ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CAMINS D’ACCÉS A NUCLIS HABITATS DEL
PALLARS
JUSSÀ.ANUALITAT
2017-2018" presentada
per l'empresa
............. ..............
Inclourà la documentació acreditativa dels aspectes que es valoraran segons els punts
9.1 del Plec de condicions tècniques, amb una puntuació màxima de 32 punts:

I. DOCUMENT 01:
Atès que no s'accepten baixes econòmiques, caldrà que la proposició econòmica sigui
pel preu de projecte i s'ajusti al següent model,
"/ Sr. ......................................... Amb NIF núm .. ................, en nom propi, (o en
representació de l'empresa .............., CIF núm. .... .........., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat / da de les condicions exigides per
optar a la contractació de l'actuació denominada "PLA D’ACTUCIONS DE
CONSERVACIÓ I ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CAMINS D’ACCÉS A NUCLIS
HABITATS DEL PALLARS JUSSÀ.- ANUALITAT 2017-2018" , es compromet a
portar-lo a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, perla quantitat DOS
CENTS NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
D’EURO (295.809,92 €) IVA EXCLÒS.
L'import de l’IVA, Al 21% i ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-DOS MIL CENT-VINT
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO (62.120,08 €).

(Lloc, data i signatura del licitador). "
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II. DOCUMENT 02:
/ Sr. ........................... .............. Amb NIF núm. ................., En nom propi, (o en
representació de l'empresa .............., CIF núm. ... ..........., domiciliada a ...........
carrer ........................ , núm. .........., assabentat / da de les condicions exigides per
optar a la contractació de l a actuació denominada "PLA D’ACTUCIONS DE
CONSERVACIÓ I ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CAMINS D’ACCÉS A NUCLIS
HABITATS
DEL
PALLARS
JUSSÀ.ANUALITAT
2017-2018" , oferta
les millores següents, detallades individualment (d'acord amb el 9.1 del Plec
de condicions tècniques), cadascuna amb el seu import:
El licitador haurà d’expressar de forma clara les millores ofertades d’acord amb el
quadre següent:

MILORES OFERTADES
DESCRPICIÓ
TIPUS 1
TIPUS 2
TIPUS 3
TIPUS 4

QUANTITAT

PEM (ud/projecte)

TOTAL MILLORA (€)

Tn Aglomerat Asfàltic
m2 Soteig/Paviment Recs
ml Cuneta
Tn TOT-U

TOTAL (€)

El licitador haurà d’omplir les caselles de color :

1.11) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica
La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els mitjans
d'acreditació indiquen en el punt 8 del Plec de condicions tècniques.
1.12) Criteris a tenir en compte en l'adjudicació
Els criteris que es tindran en compte en el adjudicació seran els que figuren en el
punt 9 del Plec de condicions tècniques.
1.13) Garantia Provisional
Per prendre part en aquesta licitació, s'haurà de constituir una garantia provisional
per import del 3% del preu de licitació del contracte, IVA exclòs. (8.874,30 €).
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La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament després de
l'adjudicació definitiva del contracte.
1.14) Garantia Definitiva
La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari serà la corresponent al 5% de
l'import d'adjudicació IVA exclòs. Aquesta garantia podrà només presentar-se en
efectiu o mitjançant un aval emès per una entitat bancaria (no s'admetran avals
emesos per entitats asseguradores o de caució).
La garantia definitiva no podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o
primers pagaments que s'efectuïn.
1.15) Obertura de proposicions
La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de
la finalització del termini de presentació de proposicions, del termini per a la
recepció de documentació presentada per correu, o de l'efectiva recepció
d'aquesta documentació, si escau i qualificarà prèviament la documentació integrant
del sobre núm. 1. Si s'observen defectes o omissions esmenables, atorgarà un
termini de tres dies hàbils per esmenar-los.
1.

Així mateix, l'òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels
empresaris aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los
per a la presentació d'altres complementaris, que hauran de presentar en un termini
no superior a 3 dies hàbils, sense que puguin presentar-se després d'haver-se
declarat admeses les ofertes.

2. Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a l'obertura
del sobre núm. 2, excepte el de les proposicions rebutjades.
La Mesa de contractació procedirà a realitzar la valoració de l a s millores del
sobre 2, amb l'assessorament que estimi convenient. Aquesta última operació,
no tindrà caràcter públic.
Conclosa la valoració es convocarà un nou acte públic en el qual es donarà a
conèixer el resultat de la valoració de les millores del sobre 2 (judici de
valor) i s'obrirà el sobre núm. 3 ( forma automàtica ).

3.

Es procedir á a la valoració de les millores de sobre 3 (automàticament), la Mesa
de contractació formularà la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
4.
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De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les
actes corresponents.
5.

La data, lloc i hora dels actes públics a què es refereixen els apartats 2 i 3
d'aquesta clàusula es faran públics en el perfil del contractant, amb suficient
antelació.
6.

1.16) Notificació dels actes d'exclusió de la Mesa de Contractació
L'acte d'exclusió d'un licitador podrà ser notificat a aquest en el mateix acte públic, si
fos possible per trobar-se algun representant de l'empresa present en aquest acte o,
si
no,
amb
subjecció
al
procediment
establert
en
la
Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques i resta de legislació aplicable.
1.17) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació
contractual i de la normativa aplicable.
1.18) Modificació del contracte
El contracte només podrà
modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i
en la forma que estableix el títol V del Llibre I del TRLCSP, d'acord amb l'article 219
de l'esmentat text legal.
1.19) Règim de pagament
L'adjudicatari presentarà les factures corresponents i el seu pagament es realitzarà
dins el termini previst a la legislació vigent des de la data de l'aprovació de la
certificació tècnica corresponent per l'òrgan competent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC 2 del
personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
1.20) Revisió de preus
No s'admet la revisió de preus, d'acord amb les següents justificacions:
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- El contracte té una durada de 2 mesos
- El projecte executiu de l'actuació ha estat redactat al mes de setembre de 2017.
1.21) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223
237 del TR LCSP, les següents:

i

-

El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l'Administració Pública estipulades a l'article 60 del TR LCSP o als
presents plecs durant l'execució del contracte, quan a criteri del Consell Comarcal del
Pallars Jussà puguin derivar-se perjudicis per a l'interès públic.

-

L'incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici del que disposa la
clàusula següent referida a les penalitzacions.

1.22) Penalitzacions
Les que s’indiquen en l’apartat nº 12 del Plec de Prescripcions Tècniques.

1.23) Termini de recepció de les prestacions del contracte
El termini de recepció de l'obra serà de 2 mesos a comptar de la data de signatura
del contracte.
1.24) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar de la data de recepció de l’obra.
1.25) Cessió
L'adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l'autorització prèvia i expressa del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 226 del TRLCSP.
1.26) Confidencialitat de la informació
D'acord amb l'article 140.2 del TRLCSP, l'adjudicatari haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.
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El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l'art.140.1 del TR LCSP, l'òrgan de contractació no podrà
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a
confidencial.
En el cas de manca d'indicació s'entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
1.27) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, pel Plec de
clàusules administratives generals del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel
Ple del Consell en sessió del dia 29 de desembre de 20 15 i per Decret del President
del Consell de data 2 de maig de 20 16 i publicat per la Diputació de Barcelona al
DOGC núm. 6556, de l dia 6 de febrer de 20 14 i al DOGC núm. 6571 del dia 27 de
febrer de 2014, per el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP ) i la seva
normativa de desenvolupament, així com per la resta de normativa legal aplicable.
1.28) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d'efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l'expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.
1.29) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva i
contractació d'una assegurança de responsabilitat civil, per l'adjudicatari
la empresa proposada com adjudica ria, amb anterioritat a l'elevació a definitiva
de l'adjudicació, haurà de constituir la garantia definitiva, si escau, i presentar els
documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació
contractual i en la seva oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se
al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i l'Impost sobre Activitats Econòmiques, si escau, sempre que aquests
documents no constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya o no hagin estat obtingut s directament el Consell Comarcal del
Pallars Jussà.
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Així mateix haurà de presentar una assegurança de responsabilitat civil per un import
de 600.000,00 € .
Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació
i les facultats de l'adjudicatari proposat, llevat que estigui inscrit al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya, sigui validada per l'Assessoria Jurídica de
la Secretaria del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
1.30) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 156 del
TRLCSP.
En tractar-se d'un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de l'adjudicació.
L'adjudicatari s'obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui
requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de
l'endemà de la recepció del requeriment corresponent.
En el cas que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurà d'estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
De conformitat amb el que preveu l'article 223 del TRCSP, la no formalització del
contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, serà causa de
resolució.
1.31) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista quedarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció
de dades personals i en matèria mediambiental.
2) DADES ESPECÍFIQUES:
2.1) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial

14

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31
Soldevila, 18 ( Casa Sullà )
25620 TREMP

En suposar l'execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències del Consell Comarcal del Pallars Jussà, i en funció del
risc que comporta, l'adjudicatari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar
de l'endemà al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l'inici dels
treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació
preventiva duta a terme, d'acord amb la informació facilitada pel Consell Comarcal
del Pallars Jussà.
L'esmentada planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa
general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a
l'avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o
reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, l'adjudicatari haurà d'acreditar,
en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, el compliment del deure d'informació i
formació als treballadors implicats en els treballs d'execució esmentats en relació a la
planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial.
Per garantir durant l'execució del contracte l'aplicació coherent i responsable els
principis d'acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la
interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependències del
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'adequació entre els riscos existents i les
mesures aplicades, s'estableixen els següents mitjans de coordinació:


L'intercanvi d'informació i de comunicacions entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i el contractista.
 La celebració de reunions periòdiques entre el Consell Comarcal del Pallars

Jussà i el contractista.
 Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut del Consell Comarcal

del Pallars Jussà i del contractista o si no, amb els delegats de prevenció.
 La impartició d'instruccions.
 L'establiment

conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos
existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors del
Consell Comarcal del Pallars Jussà i del contractista o de procediments o
protocols d'actuació.
 La presència al centre de treball dels recursos preventius del Consell Comarcal

del Pallars Jussà i del contractista.
 La designació d'una o més persones encarregades de la coordinació de les

activitats preventives.
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2.2) Protecció de dades de caràcter personal
L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21
de desembre.
En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir a els documents, arxius, sistemes
i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l'òrgan competent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. En cas que el personal
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de
secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el
desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
2.3) Responsable del contracte
es designa responsable del contracte Josep M. Ardanuy Tarrat, Gerent del Consell
Comarcal del Pallars Jussà.

Constantí Aranda Farrero
President
Tremp, Pallars Jussà,

5 de febrer de 2018
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