
PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
DE MANTENIMENT, HIGIENE AMBIENTAL  I CONTROL DE PLA GUES 
DEL MUNICIPI DE LLUBÍ A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCED IMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  

  

1ª.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE  

En compliment d'allò establert a l'article 22.1 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic -TRLCSP-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, la celebració del present contracte projectat, es justifica en la necessitat del 
manteniment, higiene ambiental i control de plagues del terme municipal de Llubí. 

2ª.- OBJECTE DEL CONTRACTE  

2.1. L'objecte del contracte a què aquest Plec de Clàusules es refereix és la prestació 
dels serveis de MANTENIMENT, HIGIENE AMBIENTAL  I CONTROL DE 
PLAGUES, amb codi CPV 50000000-5 

2.2. El present contracte en atenció al seu objecte, és un contracte administratiu de 
serveis que correspon a la categoría 1 de l'Annex II del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

 3ª. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE  

3.1. El present contracte té caràcter administratiu i es regirà per a allò no establert a 
aquest Plec, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-, i disposicions 
complementàries, per la legislació de contractes que en desenvolupament de la 
legislació bàsica promulgui la Comunitat Autònoma, pel Reial Decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, en quant estigui vigent i per la resta de normes de dret administratiu. 

3.2. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució a 
l'efecte d'aquest contracte seran resoltes, tenint en compte allò disposat al Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, articles 97 i CC RGLCAP, i aquest Plec, per 
l'òrgan de contractació els acords del qual posaran fi a la via administrativa podent ser 
recorreguts davant la Jurisdicció Contenciosa – Administrativa amb els requisits 
establerts a la Llei Reguladora d'aquesta Jurisdicció. 

3.3. Tots els terminis assenyalats a aquest Plec, llevat que expressament es digui altra 
cosa, s'entenen referits a dies naturals. 

  



4ª. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I TIPUS D'OFERTA  

4.1. El pressupost màxim de licitació sobre el qual els licitadors presentaran la seva 
oferta és de 3.200 euros, corresponent a l'IVA la quantitat de 672 euros ( ANUAL ) Per 
tant, el total és de 3.872 euros anuals ( IVA inclós) . 

4.2. L'oferta econòmica que presentin els licitadors no podrà ser mai superior al 
pressupost màxim de licitació, havent d'indicar com a partida independent l'import de 
l'IVA, conforme l'article 145.5 TRLCSP. 

 5ª. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT  

Conforme al pressupost actualment vigent en la Corporació, existeix crèdit suficient per 
finançar el pagament dels treballs que són objecte de contractació en la partida 
410/21005,com ha certificat el Secretari-Interventor de la mateixa en document 
incorporat a l'expedient. 

6ª. TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS  

El termini màxim d'execució dels treballs objecte del contracte serà de 48 mesos ( 4 
anys) comptats a partir de la data de formalització del contracte. No serà objecte de 
pròrroga. 

7 ª. JUSTIFICACIÓ DE L'ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT D'AD JUDICACIÓ  

7.1 L'adjudicació del contracte de serveis per MANTENIMENT, HIGIENE 
AMBIENTAL  I CONTROL DE PLAGUES  es farà per PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, en base al que disposen els articles 174.e) i 177.2 
TRLCSP, en tractar-se d'un contracte amb un valor estimat inferior a 100.000 euros. 

7.2 En compliment d'allò disposat a l'article 178.1 TRLCSP, se sol·licitaran ofertes 
almenys a tres empreses capacitades per a la realització del treball. 

7.3 En el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Llubí ( www.ajllubi.net ) es 
publicaran l'anunci d'adjudicació i l'anunci de formalització del contracte. 

 8ª. CAPACITAT  

8.1 Podran presentar ofertes, per si mateixes o per mitjà de representants, les persones 
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat per a això en 
els termes previstos al'article 54 TRLCSP, i articles 9 i 10 RGLCAP i no es trobin 
incloses en alguns dels supòsits de prohibició per contractar amb el Sector Públic 
recollits a l'article 60 TRLCSP. 

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions 
dels quals estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, a 
tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin pròpies. 



8.2 Conforme l'article 59 TRLCSP, també podran presentar proposicions les Unions 
d'Empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessària la 
formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació 
al seu favor, quedant obligats tots ells de forma solidària davant l'Ajuntament. 

Cadascuna de les Empreses agrupades haurà d'acreditar la seva capacitat i solvència 
conforme estableixen els articles 75 i 76 TRLCSP, i articles 9 a 16 
RGLCAP, acumulant-se per a la determinació de la solvència de la Unió Temporal les 
característiques acreditades per cadascun dels integrants de la mateixa, acompanyant a 
aquests efectes la documentació assenyalada a les clàusules 9ª i 11ª d'aquest Plec. 

A la documentació esmentada s'afegirà un document en el qual constin expressament els 
noms i circumstàncies dels empresaris que subscriguin la Unió Temporal, la 
participació de cadascun d'ells i el compromís de constituir-se formalment en Unió 
Temporal, cas de resultar adjudicataris. Haurà així mateix de designar la persona o 
entitat que durant el procediment licitatori i durant l'execució del contracte, si 
resultessin adjudicataris, ha d'ostentar la plena representació de tots ells davant 
l'Ajuntament de Llubí, amb poders bastants per exercitar els drets i complir les 
obligacions que es derivin de l'expedient, sense perjudici de l'existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantia 
significativa. 

La durada de les Unions Temporals d'Empresaris serà coincident amb la del contracte 
fins la seva extinció. 

8.3. De conformitat amb allò preceptuat a l'article 84 TRLCSP, els certificats de 
classificació o documents similars que hagin estat expedits per Estats membres de la 
Unió Europea a favor dels seus propis empresaris, constitueixen una presumpció 
d'aptitud en relació amb la no concurrència de les prohibicions de contractar a què es 
refereixen les lletres a) a la c) i e) de l'apartat 1 de l'art. 60 TRLCSP i la possessió de les 
condicions de capacitat d'obrar i habilitació professional exigides per l'art. 54. Igual 
valor presumptiu tindran les certificacions emeses per organismes que responguin a les 
normes europees de certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat 
membres en què estigui establert l'empresari. 

 9ª. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ DELS EMPRESARIS  

9.1 D'acord amb allò establert a l'article 65 en relació amb la Disposició Transitòria 
Quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els contractes de 
serveis és necessari que l'empresari es trobi classificat quan el valor del contracte sigui 
superior a 200.000 euros. 

En conseqüència, sent el valor íntegre del present contracte, IVA exclòs, inferior a 
200.000,00 euros, no s'exigeix classificació. 

9.2 Els empresaris espanyols acreditaran la seva solvència econòmica, financera i 
tècnica, bé aportant el certificat de la classificació, si l'empresa es trobés classificada, 
expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat o de la Comunitat 
Autònoma, o en cas contrari, per qualqu dels següents mitjans: 



a) Solvència econòmica i financera: 

Declaració apropiada d'entitats financeres o, si escau, justificant de l'existència d'una 
assegurança d'indemnització per riscos professionals en l'activitat de l'empresa amb 
indicació de l'import del risc cobert  

Declaració sobre el volum global de negocis i sobre el volum de negocis referit als 
serveis corresponents a l'objecte d'aquest contracte realitzades per l'empresa en els tres 
últims exercicis disponibles  

Si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referències sol·licitades podrà 
acreditar al seva solvència econòmica i financera per qualsevol altra documentació 
considerada com suficient per l'Administració. 

b) Solvència Tècnica: 

Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui 
import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs 
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o si manca aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l'empresari dels últims 5 anys, avalada per certificats de 
bona execució per a les més importants indicant l'import, les dates i el lloc d'execució, 
havent de precisar si es van realitzar segons les normes que regeixen la professió i es 
van dur normalment a bon terme. No serà precisa la presentació de certificats de bona 
execució, quan l'experiència que acrediti l'empresari es refereixi a contractes subscrits 
amb aquest Ajuntament.  

9.3. Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió Europea, justificaran la 
seva solvència econòmica, financera i tècnica per algun dels mitjans assenyalats a 
l'apartat 9.2. 

De conformitat amb allò preceptuat a l'article 84 TRLCSP, els certificats de 
classificació o documentació similars que hagin estat expedits per Estats membres de la 
Unió Europea en favor dels seus propis empresaris, constitueixen una presumpció de 
possessió de les condicions de solvència previstes als articles 75 (lletres b i c ) i 76 
(lletres a , b , i e ) de l'esmentat text legal. Igual valor presumptiu tindran les 
certificacions emeses per organismes que responguin a les normes europees de 
certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat membre en què estigui 
establert l'empresari. 

Els documents a què es refereix l'apartat anterior hauran d'indicar les referències que 
hagin permès la inscripció de l'empresari a la llista o l'expedició de la certificació, així 
com la classificació obtinguda. Aquestes mencions hauran també d'incloure's en els 
certificats que expedeixin els Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades a 
l'efecte de la contractació en l'àmbit de la Unió Europea. 

9.3. Els empresaris estrangers d'Estats no pertanyents a la Unió Europea, acreditaran la 
seva solvència econòmica, financera i tècnica de conformitat amb l'article 55 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 



9.4. Per acreditar la solvència, l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans 
d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb 
elles, sempre que demostri que, per a l'execució del contracte, disposa efectivament 
d'aquestos mitjans. 

 11ª. PRESENTACIÓ D'OFERTES 

11.1. Les sol·licituds de participació, dirigides a l'I·lma Sra. Batlessa  de l'Ajuntament 
de Llubí,es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament, situat a c/ Sant Feliu, 
13, en horari de 08 h a 14 hores de dilluns a divendres, dins del termini que s'assenyali a 
l'escrit o a l'anunci d'invitació a participar en la contractació, i es presentaran en un 
sobre en el qual s'indicarà "Oferta per prendre part en el procediment negociat sense 
publicitat que té per objecte la contractació del servei de MANTENIMENT, 
HIGIENE AMBIENTAL  I CONTROL DE PLAGUES ”, signat pel licitador o la 
persona que la representi i indicació del nom i llinatges o raó social de l'empresa.  

Dins d'aquest sobre s'inclourà la declaració responsable conforme el model de l'annex 
II, l’oferta de millores i l'oferta econòmica conforme el model de l'annex I. I si escau la 
resta de documentació a la qual es refereix aquesta clàusula. 

La presentació de les ofertes presumeix l'acceptació incondicionada, per part dels 
licitadors, del contingut dels plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques, sense cap excepció, així com l'expressa submissió a la 
legislació de contractes del sector públic. 

Durant el termini de presentació de proposicions, els interessats podran examinar a la 
Secretaria de l'Ajuntament l'expedient de contractació sense perjudici que puguin retirar 
còpia del Plec. 

11.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE: d'acord amb l'article 146.4 TRLCSP, en ser 
aquest contracte de quantia inferior a 90.000 euros, la documentació que acrediti el 
compliment dels requisits previs es presentarà a través d'una declaració responsable en 
la qual s'expressi que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar, 
formulada estrictament conforme el model que figura a l'Annex II d'aquest Plec. 

El licitador a favor del qual recaigui la proposta d'adjudicació, haurà d'acreditar davant 
l'òrgan de contractació, prèviament a l'adjudicació del contracte, la possessió i validesa 
dels documents exigits en aquest plec. 

En tot cas l'òrgan de contractació, per tal de garantir la bona finalitat del procediment, 
podrà demanar, en qualsevol moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació, 
la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser 
adjudicatari del contracte a l'empresa convidada. 

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència 
exigits per contractar amb l'Administració serà el de finalització del termini de 
presentació de la proposició. 

 



A més adjuntarà un escrit signat per qui formula la proposició, especificant dades 
personals, telèfon, fax, domicili a l'efecte de notificacions, correu electrònic, etc. 

11.3. OFERTA ECONÓMICA: 

I) Oferta econòmica, formulada estrictament conforme el model que es recull a l'Annex 
I d'aquest plec. 

L'oferta econòmica determinarà el preu de contracta per a la prestació del servei inclòs 
l'import de l'IVA que figurarà com a partida independent. 

No es tindran per correctes ni vàlides aquelles ofertes que continguin xifres 
comparatives o expressions ambigües, aquelles que es presentin amb esmenes o 
guixades que puguin induir a dubte racional sobre el seu contingut. En cas de 
discrepància entre la quantitat expressada en lletra i en xifra, es tindrà per correcta la 
consignada en lletra, llevat que dels documents que integren la proposició es desprengui 
altra cosa. 

11.4 OFERTA DE MILLORES: 

El licitador tindrà que presentar l’oferta de millores complementàries, termini 
d’execució i valorades econòmicament 

11.5. En el supòsit que la proposició es presenti per una Unió Temporal d'Empresaris, 
serà necessari presentar un document en el qual constin expressament els noms i 
circumstàncies dels empresaris que subscriguin la Unió Temporal, la participació de 
cadascun d'ells i el compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal, en cas de 
resultar adjudicataris. Haurà així mateix designar la persona o entitat que durant el 
procediment licitatori i durant l'execució del contracte, si resultessin adjudicataris, ha 
d'ostentar la plena representació de tots ells davant l'Ajuntament de Llubí amb poders 
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin de l'expedient, 
sense perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses 
per a cobraments i pagaments de quantia significativa. 

12ª. ASPECTES ECONÒMICS I TÈCNICS QUE ELS EMPRESARIS HAURAN 
DE CONCRETAR EN LA SEVA OFERTA.  

Per a l'adjudicació del contracte es tindrà en compte els següents dos criteris 
d’adjudicació:: 

1.- Oferta económica: 60 punts. 

2.- Millores i ofertes complementàries 40 punts 

13ª. EXAMEN DE LES OFERTES 

Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es procedirà a examinar la declaració 
responsable i la resta de la documentació aportada pels licitadors, atorgant, si escau, un 



termini d'esmena no superior a tres dies hàbils i sol·licitant, si fos necessari, els 
aclariments o documentació complementària a què es refereix l'article 82 TRLCSP. 

Tot seguit, es procedirà a negociar amb els candidats que reuneixin els requisits de 
capacitat i solvència exigits, els termes de les seves ofertes, per tal d'identificar la 
proposició més avantatjosa d'acord amb els criteris prevists a la clàusula 12ª del present 
Plec, formulant-se per la Mesa de Contractació proposta a l'Òrgan de Contractació per a 
l'adjudicació del contracte. 

En el curs del procediment podran demanar-se quants informes tècnics es considerin 
precisos. 

Durant la negociació, es vetllarà per què tots els licitadors rebin igual tracte. En 
particular no es facilitarà, de forma discriminatòria, informació que pugui donar 
avantatges a determinats licitadors respecte la resta. 

De totes les actuacions que es duguin a terme durant la negociació es deixarà constància 
a l'expedient. 

La Mesa de Contractació es regularà per Decret de Batlia. 

 14ª. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES, REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ I GARANTIA DEFINITIVA  

14.1. A la vista de la proposta emesa, l'Òrgan de Contractació classificarà, per ordre 
decreixent, les ofertes presentades i acceptades, i requerirà el licitador que hagi 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, per tal que, dins del termini de 10 
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
constitueixi una garantia definitiva del 5 per cent de l'import d'adjudicació, exclòs 
l'IVA, i presenti la següent documentació justificativa –els documents seran originals o 
còpies dels mateixos legalitzades davant notari, podent no obstant això presentar-se 
també còpies compulsades pel Secretari de la Corporació: 

A) AQUELLA QUE ACREDITI LA CAPACITAT I APTITUD PER CONTRACTAR 
(art. 146.1 TRLCSP ): 

I) Aquella que acrediti la personalitat jurídica i capacitat de l'empresari, en els termes 
previstos a l'article 72 TRLCSP, i articles 9 i 10 del Reglament General, i si escau la 
representació del signant de la proposició conforme allò previst a l'article 21 RGLCAP. 

a) Si qui ofereix és persona física, el document que acrediti la seva personalitat, a través 
de còpies autenticades (per a espanyols: Document Nacional d'Identitat o document 
equivalent; per a estrangers: Passaport, Autorització de Residència i Permís de 
Treball). 

b) Si l'oferent és persona jurídica espanyola haurà d'aportar escriptura de constitució de 
la Societat o de la modificació dels seus estatuts, en el seu cas, degudament inscrita al 
Registre Mercantil (adaptada, en el cas de societats mercantils constituïdes amb 
anterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital al Text Refós de la Llei de 



Societats Anònimes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, 
en els termes indicats a la seva Disposició Transitòria Tercera quan es tracti de 
Societats Anònimes, i a la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat 
Limitada, en la forma establerta a la seva Disposició Transitòria Segona si es tracta de 
Societats Limitades), quan aquest requisit fos exigible conforme la legislació mercantil 
que li fos aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà 
mitjançant l'escriptura o document de constitució, o de modificació d'Estatuts o acte 
fundacional en el qual constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 
inscrits, si escau, en el corresponent Registre Oficial. 

Aquesta documentació haurà de presentar-se obligatòriament en document original o 
còpia legalitzada davant de Notari. 

c) Si el signant de l'oferta actua en qualitat de representant del licitador, haurà 
d'acompanyar-se el document que acrediti la personalitat d'aquest representant (D.N.I. 
per a espanyols o document equivalent; passaport, autorització de residència i permís 
de treball per a estrangers) i, a més, poder bastant en dret al seu favor, que l'habiliti per 
concórrer en nom del representat a la celebració del contracte.  

d) En l'acreditació de la seva capacitat per contractar i obligar-se conforme la seva 
legislació es tindran en compte les següents peculiaritats: 

- Quan es tracti d'empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la 
Unió Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, la capacitat 
d'obrar s'acreditarà per la seva inscripció al registre procedent d'acord amb la legislació 
de l'Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o les 
certificacions que s'indiquen a l'Annex I RGLCAP. 

Si concorren les circumstàncies assenyalades a l'article 84 TRLCSP, s'acreditarà 
l'aptitud per contractar de conformitat amb allò disposat a la clàusula 8ª.3 d'aquest Plec. 

- La resta d'empresaris estrangers acreditaran la seva capacitat d'obrar mitjançant 
informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d'Espanya del 
lloc de domicili de l'empresa en el qual es faci constar que figuren inscrites al Registre 
Local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen amb habitualitat 
en el trànsit local en l'àmbit de les activitats a les quals s'estén l'objecte del contracte. 

A més, hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica 
Permanent Espanyola que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu 
torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració i amb 
els ens, organismes o entitats del sector públic assimilat a les enumerades a l'article 3 
TRLCSP, en forma substancialment anàloga. 

Igualment i de conformitat amb allò previst a l'article 55.2 TRLCSP, serà necessari, a 
més, que aquestes empreses tinguin oberta sucursal a Espanya amb designació 
d'apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin inscrites al Registre 
Mercantil. 

II) El certificat de classificació o els documents que acreditin la solvència financera, 
econòmica i tècnica dels licitadors en els termes previstos a la clàusula 9ª d'aquest Plec. 



III) Per a les empreses estrangeres, una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma 
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. 

IV) La presentació de Certificació del Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l'Estat o de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dispensarà de 
la presentació dels documents que constin a la mateixa. 

No obstant això, en aquest cas, el licitador haurà a més de presentar declaració expressa 
responsable, emesa per qualsevol dels representants amb facultats que figurin inscrits al 
Registre de Licitadors, de què les circumstàncies reflectides a la certificació aportada, 
no han experimentat variació. 

B) DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE A L'EMPARA DE L'ARTICLE 151.2 DEL 
TRLCSP ACREDITATIVA DE TROBAR-SE AL CORRENT D'OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL (art. 151.2 TRLCSP ) 

a) Certificació expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que 
l'empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, en els termes previstos 
a l'article 13 RGLCAP. 

b) Certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social que l'empresa 
es troba al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, en els termes 
previstos a l'article 14 RGLCAP. 

c) Certificació expedida per l'Ajuntament de Llubí que l'empresa es troba al corrent de 
les seves obligacions amb la Tresoreria d'aquesta entitat. 

El document esmentat haurà de ser sol·licitat al Registre General de l'Ajuntament, llevat 
que l'empresari hagi subscrit el model de declaració responsable contingut a l'Annex II a 
aquest plec, cas en el qual s'expedirà i incorporarà d'ofici a l'expedient. 

d) Alta a l'Impost sobre Activitats Econòmiques a l'epígraf corresponent a l'objecte del 
contracte referida a l'exercici corrent, sempre que exerceixi activitats subjectes a aquest 
impost, o últim rebut de l'IAE completat amb una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula de l'esmentat impost. 

Els subjectes passius que estiguin exempts d'aquest impost, hauran presentar declaració 
responsable indicant la causa de l'exempció esmentada. En cas de trobar-se en algun 
dels supòsits d'exempció a què es refereixen els apartats e) i f) de l'article 82.1 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, hauran de presentar així mateix resolució expressa 
de la concessió de l'exempció per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 

14.2. En cas que el licitador proposat com adjudicatari estigués inscrit al Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, l'aportació de Certificació acreditativa de la inscripció 
esmentada, dispensarà de la presentació dels documents a què es refereixen els apartats 
A i B de la clàusula 14.1 anterior, si bé, en aquest cas, el licitador haurà a més de 



presentar declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la certificació 
aportada no ha experimentat variació. No obstant això, si algun d'aquests documents 
hagués perdut la seva vigència, se li efectuarà requeriment per l'òrgan de contractació 
per tal que procedeixi a aportar la documentació vigent corresponent. 

14.3. La garantia definitiva es constituirà per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 
96 TRLCSP, amb les condicions establertes als articles 55 , 56 , 57 i 58 RGLCAP. 

Si la garantia es constitueix pels mitjans assenyalats a l'article 96.1.a) 
TRLCSP (metàl·lic o valors de Deute Públic), es dipositarà a la Tresoreria de 
l'Ajuntament. 

Quan la garantia es constitueixi per les formes establertes a l'article 96.1 lletres 
b) i c) del mateix Text Refós (aval o assegurança de caució) es constituirà davant 
l'Òrgan de Contractació. 

En cas d'unions temporals d'empresaris podran constituir-se per una o diverses de les 
empreses participants, sempre que en el seu conjunt s'arribi a la quantia requerida i 
garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal. 

14.4. De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat es 
produiran les següents conseqüències: 

A) Si són defectes en la documentació QUE ACREDITA LA CAPACITAT I 
APTITUD PER CONTRACTAR (art. 146 TRLCSP ): 

- En el cas de presentació incompleta o amb defectes esmenables: s'atorgarà, si escau, 
un termini d'esmena no superior a tres dies hàbils i sol·licitant, si fos necessari, els 
aclariments o documentació complementària a què es refereix l'article 82 TRLCSP. 

- Si el licitador no esmena o ho fa fora de termini: en aquests casos s'entendrà que ha 
retirat materialment l'oferta procedint-se a demanar la mateixa documentació al licitador 
següent per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

B) Si són defectes en la DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE A L'EMPARA DE L'ART. 
151 ACREDITATIVA DE TROBAR-SE AL CORRENT D'OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL (art. 151.2 TRLCSP): S'entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a demanar la mateixa 
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes. 

14.5. L'Òrgan de Contractació podrà renunciar o desistir del contracte, abans de 
l'adjudicació, en els termes i condicions establertes a l'article 155 TRLCSP. 

 15ª. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I NOTIFICACIÓ  

15.1. Dins dels cinc dies hàbils següents a aquell en què s'hagi presentat la 
documentació justificativa a què es refereix la clàusula 14.1 d'aquest Plec i s'hagi 
constituït la garantia definitiva corresponent, l'Òrgan de Contractació adjudicarà el 
contracte en resolució motivada, concretant i fixant termes definitius del contracte, que 



es notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà al Perfil de Contractant de 
l'Ajuntament de l’Ajuntament de Llubí. 

 

No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta que sigui 
admissible d'acord amb els criteris que figurin al Plec. 

15.2. En la notificació de l'adjudicació, que haurà d'expressar els extrems a què fa 
referència l'apartat 4 de l'article 151 TRLCSP, i al Perfil de Contractant, s'indicarà el 
termini en què ha de procedir-se a la seva formalització conforme l'article 156.3 del text 
legal esmentat. 

 16ª. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

16.1. El Contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini de quinze 
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què s'hagués rebut la notificació de 
l'adjudicació pels licitadors, comprovant-se prèviament la vigència dels certificats 
presentats en la licitació acreditatius de les obligacions determinades als articles 13 a 16 
RGLCAP. 

En el supòsit que l'empresa adjudicatària hagi presentat la Certificació del Registre 
Oficial de Licitadors i Empresa Classificades de l'Estat o de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears, el representat legal de la mateixa haurà d'exhibir en el moment de la 
formalització del contracte l'escriptura d'apoderament, en document original o còpia 
legalitzada davant de notari, per tal de comprovar que es troba facultat per a la signatura 
del mateix. 

El document de formalització del contracte serà subscrit per la Batlessa de l'Ajuntament 
i el contractista i contindrà les mencions establertes als articles 26 TRLCSP i 71.3 i 4 
RGLCAP, llevat que ja es trobin recollides als plecs. 

16.2. Als contractes que es formalitzin s'uniran com annexos, a més de l'oferta 
acceptada, un exemplar del present Plec que seran signats per l'adjudicatari, 
considerant-se a tots els efectes parts integrants d'aquells. 

16.3. El contracte podrà elevar-se a escriptura pública quan ho sol·liciti el contractista, 
sent a la seva costa les despeses derivades del seu atorgament. 

16.4. No es podrà començar l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 

16.5. El termini total d'execució del contracte serà el reflectit a la Clàusula 6ª o el 
proposat per l'empresa adjudicatària, de ser aquest inferior i haver estat acceptat per 
l'òrgan de contractació. 

16.6. En compliment del que disposa l'article 154 TRLCSP, la formalització del 
contracte es publicarà al Perfil de Contractant de l'Òrgan de Contractació indicant com a 
mínim, les mateixes dades esmentades a l'anunci d'adjudicació. 



16.7. De conformitat amb el que preveu l'art. 156.4 TRLCSP, quan per causes 
imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, 
l'Administració podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l'import de la 
garantia provisional que, si escau, hagués exigit. 

  

17ª. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

L'òrgan de contractació podrà designar un responsable del contracte al qual 
correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per tal d'assegurar la correcta realització del contracte dins de l'àmbit de 
facultats que aquell li atribueixi, de conformitat amb l'article 52 TRLCSP. 

 18ª. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. CONDICIONS TÈCNIQUES D E LA 
PRESTACIÓ 

18.1. L'adjudicatari estarà obligat a dur a terme el MANTENIMENT, HIGIENE 
AMBIENTAL  I CONTROL DE PLAGUES  segons les condicions específiques 
recollides al present Plec de Clàusules. 

19ª. OBLIGACIONS I DESPESES EXIGIBLES AL CONTRACTIS TA  

19.1. El contractista està obligat al compliment del termini d'execució del contracte. Si 
arribat el final del termini indicat, el contractista hagués incorregut en mora per causes 
imputables al mateix, l'òrgan de contractació podrà optar, indistintament, en la forma i 
condicions previstes a l'article 212 TRLCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua 
de garantia, o per la imposició de les penalitats establertes al'article 212.4 
TRLCSP. L'import de les penalitats i el seu pagament no exclou la indemnització de 
danys i perjudicis que puguin exigir-se al contractista conforme la legislació vigent. 

Si el retard fos per motius no imputables al contractista, s'estarà al que disposa l'article 
213.2 TRLCSP. 

En tot cas la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l'Ajuntament. 

19.2. El contractista està obligat a gestionar quantes autoritzacions administratives o 
d'altre tipus siguin necessàries per a l'execució completa dels treballs havent d'abonar a 
la seva costa totes les despeses que suposin les autoritzacions esmentades o permisos, 
figurant com a titular de l'autorització el subjecte que determini l'Ajuntament. Si la 
normativa aplicable exigís algun document o projecte tècnic per tramitar l'autorització 
que correspongui, serà de compte del contractista la seva elaboració sense que pugui 
repercutir les despeses a l'Ajuntament de Llubí. 

19.3. Seran de compte del contractista totes les despeses que es derivin quan a la petició 
del contractista el contracte es formalitzi en escriptura pública notarial. 



19.4. El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat Social i de Prevenció de Riscos Laborals, respecte els treballs objecte del 
contracte, sense que, en cas d'incompliment, pugui derivar-se responsabilitat per a 
l'Ajuntament. 

 

19.5. El contractista ve obligat a guardar sigil respecte les dades o antecedents que no 
sent públics no notoris estiguin relacionats amb l'objecte del contracte d'aquells que 
tingui coneixement amb ocasió del mateix, llevat que l'òrgan de contractació, atenent a 
la naturalesa i circumstàncies del contracte, no ho estimi aconsellable. 

19.6. El contractista queda obligat a aportar, per a la realització del servei, l'equip i 
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquell. 

 20ª. EL CONTROL DELS TREBALLS  

20.1. L'adjudicatari està obligat a dur a termes les prestacions objecte del contracte 
segons aquest plec de clàusules i al de prescripcions tècniques i a les millores propostes 
i acceptades per l'Ajuntament, d'acord amb l'oferta econòmica presentada per 
l'adjudicatari. 

20.2. L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de l'adjudicatari. 

20.3. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi 
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin 
per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errades, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 

 21ª. PAGAMENT DEL PREU 

21.1. El contractista tindrà dret a l'abonament de la prestació realitzada en els termes 
establerts al TRLCSP i al contracte, segons el preu convingut. 

21.2. L'import dels treballs realitzats s'acreditarà mitjançant la presentació de la 
corresponent factura. 

21.3. De conformitat amb allò exigit a la Disposició Addicional 33ª.1r, les factures es 
presentaran al Registre de l'Ajuntament, per duplicat exemplar i degudament signat pel 
representant de l'empresa, segons les formalitats exigides a la normativa vigent. Així, 
sense perjudici de les dades i requisits establerts al Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, que aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, 
haurà de contenir, en tot cas, les mencions recollides a l'article 72.1 RGLCAP. 

No obstant això, d'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls 
a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
en la seva redacció donada per la LO 6/2015, estan obligats a presentar factura 
electrònica a través del punt general d'entrada corresponent: 



- Societats anònimes; 

- Societats de responsabilitat limitada; 

- Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquin de nacionalitat 
espanyola; 

- Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els 
termes que estableix la normativa tributària; 

- Unions temporals d'empreses; 

- Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de 
Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de 
regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecària o Fons de garantia 
d'inversions. 

21.4. Tenint en compte el que disposa la Disposició Addicional 33.2 TRLCSP, en el 
present expedient de contractació s'identifiquen els següents òrgans a efectes de 
constància en les factures que a l'efecte s'emetin: 

- Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública: Secretaria-Intervenció 

- Òrgan de contractació: Junta de Govern 

- Destinatari de l'objecte del contracte: l'Ajuntament. 

21.5. L'Ajuntament tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de la conformitat dels serveis prestats, de conformitat amb allò previst 
a l'article 216.4 TRLCSP i sense perjudici d'allò establert a l'article 222.4 del text legal 
esmentat. En el cas que es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del 
compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

Per tal que hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data 
de realització de la prestació. En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta 
dies per presentar la factura davant el registre, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins 
transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la factura al registre 
corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat i efectuat el 
corresponent abonament. 

Si la demora en el pagament fos superior a quatre mesos, el contractista podrà procedir, 
en el seu cas, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a 
l'Administració, amb un mes d'antelació, tal circumstància, a l'efecte del reconeixement 
dels drets que poguessin derivar-se de la suspensió dita. Si la demora de l'Administració 



fos superior a sis mesos, el contractista tindrà dret, així mateix, a resoldre el contracte i 
al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d'això se li originin. 

21.6. De conformitat amb allò disposat a la Disposició Addicional Quarta de la Llei 
52/2003, de 10 de desembre, de disposicions específiques en matèria de Seguretat 
Social, el contractista durant la vigència del contracte i per efectuar el cobrament del 
preu, ve obligat a acreditar que es troba al corrent en el compliment de les obligacions 
amb la Seguretat Social en la mateixa forma requerida per contractar perl'article 60.1.d) 
TRLCSP. A tal efecte haurà d'aportar la certificació o certificacions a què es refereixen 
els articles 13 i 14 RGLCAP amb anterioritat al compliment del termini de validesa de 
l'última certificació presentada -6 mesos a comptar des de la data de la seva expedició-. 

 22ª. TRANSMISSIÓ DELS DRETS DE COBRAMENT 

22.1. Els contractistes podran cedir, en els termes previstos a la legislació vigent, els 
drets de cobrament que tinguin davant a l'Ajuntament de Llubí i que derivin de 
l'execució del contracte. 

22.2. Per tal que la cessió del dret de cobrament tingui plena efectivitat davant 
l'Ajuntament s'haurà de complir amb els següents requisits: 

a) Que la factura objecte de cessió hagi estat aprovada per l'òrgan competent. 

b) Que es comuniqui a aquest Ajuntament, mitjançant escrit presentat al Registre 
General de la mateixa signat pel cedent i el cessionari, la cessió efectuada amb indicació 
expressa de l'import a què ascendeix la mateixa i les dades que identifiquin el cedent i el 
cessionari. 

22.3. Un cop que l'Ajuntament tingui coneixement de la cessió i hagi pres raó de la 
mateixa, l'ordre de pagament s'expedirà a favor del cessionari. Abans que la cessió es 
posi en coneixement de l'Ajuntament, les ordres de pagament expedides a nom del 
contractista tindran efecte alliberador. 

22.4. La cessió del dret feta complint els requisits establerts a aquest Plec no impedeix 
que l'Ajuntament pugui oposar al cessionari les excepcions al pagament i els mitjans de 
defensa que tingués contra el cedent. 

22.5. El que disposa aquesta clàusula i l'anterior s'entén sense perjudici de les actuacions 
administratives que procedeixin en el cas d'embargament dels drets del contractista 
meritats com a conseqüència de l'execució del contracte. 

 23ª. SUCCESSIÓ, CESSIÓ DEL CONTRACTE I SOTSCONTRACTACIÓ  

23.1. En els casos de fusió d'empreses en els quals participi la societat contractista, 
continuarà el contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que 
quedarà subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. Igualment, en 
els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o rames d'activitat de les 
mateixes, continuarà el contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que es tingui 



la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries 
de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el 
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb 
aquella de l'execució del contracte. Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir 
l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries es 
resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per 
culpa de l'adjudicatari. 

 

23.2. Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per l'adjudicatari 
a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó 
determinant de l'adjudicació del contracte, sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'article 226 TRLCSP. 

23.3 Es permet a l'adjudicatari concertar amb tercers l'execució parcial del contracte fins 
a un màxim del 60 per 100 de l'import d'adjudicació. 

Per tal que la sotscontractació tingui efecte davant l'Ajuntament haurà de complir els 
requisits assenyalats a l'article 227 TRLCSP. 

El contractista està obligat a abonar el preu pactat als sotscontractistes o 
subministradors, dins dels terminis i segons les condicions establertes a l'article 228 
TRLCSP. 

De conformitat amb allò previst a l'art. 228 bis TRLCSP, i per tal de comprovar la 
realització de tals pagaments, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de contractació, 
quan aquest li ho sol·liciti, relació detallada d'aquells sotscontractistes o subministradors 
que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb les 
condicions de sotscontractació o subministrament de cadascun d'ells que guardin relació 
directa amb el termini de pagament, així com el justificant de compliment dels 
pagaments a aquells que guardin relació directa amb el termini de pagament, així com el 
justificant de compliment dels pagaments a aquells un cop acabada la prestació dins dels 
terminis de pagament legalment establerts a l'esmentat article 228 i a la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, en allò que li sigui d'aplicació. Aquestes obligacions es consideren 
essencials d'execució. 

 24ª. IMPOSTOS 

Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en els pressupostos d'adjudicació 
s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol tipus que gravin els 
diversos conceptes, inclòs l'IVA, si bé l'import d'aquest s'indicarà com a partida 
independent. 

 25ª. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment d'allò establert a l'article 89.1 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, el present contracte no està subjecte a revisió de preus atès el termini 
d'execució previst. 



26ª. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ  

26.1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP i 
pel RGLCAP, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per 
raons d'interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

 

26.2 Els acords dictats per l'òrgan de contractació en l'exercici de les seves prerrogatives 
d'interpretació, modificació i resolució s'ajustaran al procediment establert a l'art. 211 
TRLCSP i disposicions de desenvolupament, posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius. Aquests acords podran ser recorreguts potestativament en 
reposició davant l'òrgan de contractació o ser impugnats directament davant la 
jurisdicció contenciosa – administrativa, d'acord amb la normativa reguladora de la 
jurisdicció esmentada. 

26.3. El sotmetiment a arbitratge se subjectarà als requisits establerts a les normes 
aplicables a l'Administració Local. 

 27ª. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  

27.1. No estant expressament previstes modificacions del contracte durant la seva 
vigència, un cop perfeccionat el mateix, l'Òrgan de Contractació només podrà acordar la 
seva modificació, per raons d'interès públic, i només quan sigui conseqüència de les 
causes expressades a l'article 107 TRLCSP, sense que en cap cas puguin addicionar-se 
prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar-se l'objecte del 
contracte per tal que pugui complir finalitats noves no contemplades a la documentació 
preparatòria del mateix o incorporar-se una prestació susceptible d'utilització o 
aprofitament independent. 

La modificació acordada conforme a allò exposat, no podrà alterar les condicions 
essencials de la licitació i adjudicació i haurà de limitar-se a introduir les variacions 
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària. A 
aquest efecte es considera que alteren les condicions essencials del contracte les 
modificacions assenyalades a l'article 107.3 TRLCSP. 

27.2. Les possibles modificacions del contracte es tramitaran segons allò establert 
als articles 108 , 211 , 219 i 306 TRLCSP i als articles 158 a 162 RGLCAP. 

Les modificacions acordades per l'Òrgan de Contractació seran obligatòries per al 
contractista i hauran de formalitzar-se conforme allò disposat a l'article 156 TRLCSP. 

27.3. No obstant això, podran introduir-se variacions sense necessitat de prèvia 
aprovació quan consisteixin en l'alteració en el nombre d'unitats realment executades 
sobre les previstes als mesuraments del projecte, sempre que no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte, IVA 
exclòs. 

 28ª. TERMINI DE GARANTIA  



El termini de garantia serà de 4 anys a partir de la signatura de l'acta de recepció dels 
treballs. Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els 
treballs efectuats, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena 
dels mateixos. 

  

30ª. CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA  

La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva es produirà en els termes previstos 
a l'article 102 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació 
amb l'article 235 del mateix text i les clàusules d'aquest Plec. 

 31ª. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  

El contracte es resoldrà, seguint el procediment establert a l'article 109 RGLCAP, per 
les causes previstes a aquest Plec i les recollides al Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic i concretament als seus articles 223 i 308, amb les conseqüències i 
efecte previst a la mateixa. 

Llubí, 24 d’agost de 2015. 

La Batlessa, 

 

Magdalena Perelló Frontera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I. MODEL D'OFERTA  

En / Na ____, amb NIF ____, amb domicili a l'efecte de notificacions a ____, telèfon 
____, en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, actuant en [el seu propi 
nom i dret] [representació de la societat ____ CIF nº ____, conforme ha acreditat amb 
poder bastant vigent a aquesta data], manifesta que assabentat que per l'Ajuntament de 
Llubí es procedirà a la contractació d'aquests serveis de MANTENIMENT, HIGIENE 
AMBIENTAL  I CONTROL DE PLAGUES , ofereix realitzar els mateixos amb 
estricta subjecció als Plecs que regeixen la contractació en les següents condicions: 

Preu total sense IVA:____ euros (en número i en lletra). 

IVA: ____ euros (en número i en lletra). 

Import total: ____ euros (en número i en lletra). 

El proposant, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX II. MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE (ART. 146  TRLCSP) 

  

En / Na ____, amb NIF ____, amb domicili a l'efecte de notificacions a ____, telèfon 
____, en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, actuant en [el seu propi 
nom i dret] [representació de la societat ____ NIFnº ____, conforme ha acreditat amb 
poder bastant vigent a aquesta data], declara de forma responsable davant l'òrgan 
competent de l'Ajuntament de Llubí. 

  

PRIMER .- Que reuneix les condicions establertes legalment per contractar amb 
l'Ajuntament de Llubí i es disposa a participar en la contractació, per procediment 
negociat sense publicitat, del contracte de serveis de manteniment, higiene ambiental i 
control de plagues. 

  

SEGON.- Que compleix amb tots els requisits de capacitat, representació i solvència 
exigits als plecs rectors de la contractació de referència per ser adjudicatari del contracte 
de serveis de manteniment, higiene ambiental i control de plagues, comprometent-se a 
acreditar documentalment davant l'òrgan de contractació, quan així sigui requerit per 
aquest i en tot cas de resultar proposat com adjudicatari del contracte, el compliment 
dels requisits esmentats. 

  

TERCER.- Que ni el signant de la declaració, ni la persona física o jurídica al a qual 
represento ni cap dels seus administradors o representants, es troben incursos en cap 
supòsit dels referits a l'article 60 TRLCSP; Que no forma part dels òrgans de govern o 
administració de la mateixa cap alt càrrec als quals es refereix la Llei 3/2015, de 30 de 
març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General del Estat; que no 
està afectat pel règim d'incompatibilitats establert per la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, ni ostenta cap dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, de Règim Electoral General. Així mateix, qui subscriu fa extensiva la present 
declaració al seu cònjuge o, en el seu cas, a persona vinculada amb anàloga relació de 
convivència afectiva, així com als descendents menors d'edat de les persones abans 
referides. 

  

QUART .- La declaració a què es refereix el paràgraf anterior es fa sense perjudici de 
l'obligació de justificar documentalment les circumstàncies esmentades, en el supòsit 
d'efecutar-se proposta d'adjudicació a favor de l'empresa ____, respecte de la qual el 
signant s'ha compromès a aportar els mitjans necessaris per justificar la seva solvència 



en els termes de l'art. 63 TRLCSP, en el termini que li assenyali l'Òrgan de 
Contractació, i com a requisits previ per a l'adjudicació del contracte en favor d'aquella. 

Que l'esmentada empresa es troba, en aquests moments, al corrent en el compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents, en els termes en què a questes es defineixen als articles 13 i 14 
RGLCAP, i no té deutes tributaris pendents de pagament amb l'Ajuntament de Llubí en 
els termes previstos a l'article 13.1.d) del Reial Decret esmentat anteriorment. 

La declaració a què es refereix el paràgraf anterior es fa sense perjudici de l'obligació de 
justificar documentalment les circumstàncies esmentades, en el supòsit d'efectuar-se 
adjudicació al seu favor, en el termini que li assenyali l'Òrgan de Contractació, i com a 
requisit previ per a l'adjudicació definitiva del contracte. 

S'autoritza expressament l'Ajuntament per tal que, si procedeix, s'expedeixi i incorpori a 
l'expedient la pertinent certificació acreditativa de la situació tributària de l'empresa amb 
la mateixa. 

I per tal que consti i tingui efecte a l'expedient al qual es refereix la proposició a la qual 
s'incorpora aquesta declaració responable, signo la present a ____, a ____ de ____ de 
____. 

  

El/La proposant. 

 

 

 

 

 

  

 

IL·LM. SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE LLUBÍ 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


