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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE R EGIRAN EL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE JARDINERIA I NETEJA D’ESPAI S VERDS PÚBLICS DEL 
TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI 
 
 
1. Objecte del contracte 
Constitueix l'objecte del contracte la prestació del servei de jardineria i neteja dels espais 
verds públics del terme municipal de Sant Celoni, d’acord amb el Plec de prescripcions 
tècniques aprovat, reservat a Centres Especials de Treball. 
Codificació segons nomenclatura CPV 2008 (Vocabulari Comú de Contractes Públics): 
77311000-3 Serveis de manteniment de parcs i jardins. 
 
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançan t el contracte 
La prestació d’aquest servei es considera necessària als efectes de complementar les feines 
pròpies de la colla municipal de jardineria i les tasques de l’empresa que presta el servei de  
neteja viària, assegurant d’aquesta manera l’adequada cobertura de la totalitat de les zones 
enjardinades del municipi. 
 
3. Règim jurídic del contracte 
El contracte es regirà bàsicament per les normes següents: 
- 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) 
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
- Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques (RLCAP) en allò que no s’oposi al TRLCSP 
- Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
de Catalunya (ROAS) 
- Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local (LBRL) 
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMRLC) 
- Llei estatal 31/1995 de prevenció de riscos laborals 
- La resta de normativa de dret administratiu, especialment la relativa als Centres Especials 
de Treball i, supletòriament, el dret privat. 

 
A més d’aquest Plec de clàusules administratives particulars, tenen caràcter contractual el 
Plec de prescripcions tècniques i el document en què es formalitzi el contracte.  
 
El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari/a, que assumeix la responsabilitat 
civil i les obligacions fiscals que es deriven del compliment o incompliment contractual, així 
com les que siguin conseqüència de la prestació del servei. 
 
4. Pressupost base de licitació  
El pressupost base de licitació és de 216.739,62 € (IVA exclòs) pels dos anys inicials de 
duració del contracte.  
Aquest import serà millorable a la baixa, essent causa d’exclusió la presentació d’ofertes a 
l’alça. 
El pressupost de licitació es basa en el càlcul següent: 
 
Preu del servei de jardineria pels 2 anys de contracte   174.451,00 € 
IVA 21%   36.634,71 € 
Suma    211.085,71 € 
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Preu del servei de neteja pels 2 anys de contracte             42.288,62 € 
IVA 10%      4.228,86 € 
Suma    46.517,48 € 
 
5. Valor estimat del contracte 
D’acord amb l’article 88 TRLCSP, el valor estimat del contracte, tenint en compte la duració 
inicial de dos anys i l’eventual pròrroga de dues anualitats més, es fixa en la quantitat de 
433.479,24 € (IVA exclòs). 
 
6. Revisió de preus 
No es contempla la revisió de preus.  
 
7. Aplicació pressupostària 
Al pressupost municipal per a l’exercici de 2015, existeix consignació pressupostària 
suficient per fer front al cost econòmic que comporta la contractació d’aquest servei. En 
futurs exercicis s’adquiriran els corresponents compromisos pressupostaris. 
 
8. Termini d'execució 
La durada del contracte s’estableix per un període inicial de dos anys. S’admeten dues 
pròrrogues d’un any cadascuna, prèvia conformitat d’ambdues parts. 
En cas de finalització normal del contracte s’aplicarà el que estableix l’article 235 ROAS. 
 
9. Procediment d'adjudicació 
El contracte s'adjudicarà per procediment obert i tramitació ordinària.  
 
10. Garanties exigibles 
Atesa la naturalesa del contracte, no s’exigeix garantia provisional 
El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia definitiva del 
5% de l'import de l'adjudicació, IVA no inclòs. 
 
11. Capacitat per contractar. 
Tal i com preveu la disposició addicional cinquena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, la 
participació en aquesta licitació queda reservada a empreses que tinguin constituïts Centres 
Especials de Treball. 
D’entre aquestes, podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional 
 
Les empreses hauran de ser persones físiques o jurídiques quina activitat o objecte social 
tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts 
o regles fundacionals i disposin d'una organització amb elements personals i materials 
suficients per a la deguda execució del contracte.  
 
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea han d'acreditar la 
capacitat d'obrar mitjançant certificació d'inscripció en un dels registres professionals o 
comercials que s'indiquen en l'annex I del RGLCAP. Les restants empreses estrangeres 
hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant informe expedit per la Missió 
Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en 
la qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el Registre 
local professional, comercial o anàleg o, si no, que actuen amb habitualitat en el tràfic local 



 
Aprovat per la Junta de 
Govern Local de 9.6.2015 
el secretari: 

 
Plec clàusules administratives 
jardineria i neteja espais verds      Ramon Oriol i Grau 

 
 

3 
 

en l'àmbit de les activitats a què s'estén l'objecte del contracte, així com l'informe de 
reciprocitat, o si és el cas, que aquest Estat és signatari de l'Acord sobre Contractació 
Pública de la Organització Mundial del Comerç. 
 
La solvència s’acreditarà mitjançant la documentació acreditativa a incloure al sobre número 
1 conforme l’empresa té donat d’alta un Centre Especial de Treball, que disposa de d’una 
assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 1.000.000 € i ha realitzat  
serveis equivalents de jardineria i neteja, en els darrers tres anys per un import acumulat en 
conjunt de 500.000 €, IVA no inclòs  
 
La presentació de proposicions pressuposa per part de les empreses licitadores l'acceptació 
incondicionada d'aquest Plec de clàusules i del plec de prescripcions tècniques i la 
declaració responsable de que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per a 
contractar amb l’administració.  
 
12. Presentació d’ofertes 
La documentació per prendre part en la licitació es presentarà a la Secretaria municipal, de 
dilluns a divendres de 8 a 15 hores, en el termini que s’indiqui a l’anunci de licitació, no 
inferior a 15 dies naturals comptats des de l’endemà de publicació de l’anunci al Butlletí 
oficial de la província de Barcelona. Si el darrer dia fos dissabte, diumenge o festiu al 
municipi de Sant Celoni, el termini de presentació es prorrogarà fins al següent dia hàbil. 
 
De la mateixa manera, les ofertes es podran presentar per correu. En aquest cas, 
l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i, el 
mateix dia, anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant correu 
electrònic a l’adreça administracio.general@santceloni.cat. Sense la concurrència d'ambdós 
requisits, la documentació no serà admesa si l'òrgan de contractació la rep després de la 
data i hora de la finalització del termini assenyalat. Tanmateix, transcorreguts 10 dies 
després de la data indicada sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà 
admesa en cap cas.  
 
13. Documents a presentar pels licitadors 
La documentació haurà de presentar-se en 3 sobres tancats: 
 
Sobre 1. Portarà la menció << Documentació administrativa per optar al contracte per a la 
prestació del servei de jardineria i neteja dels espais verds públics del terme municipal de 
Sant Celoni, que presenta ... ... ...>> i en ell s'inclourà:   
 
1) Còpia del document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
 
2) Poder notarial en cas de representar una altra persona natural o jurídica. 
 
3) En cas de societats, escriptures de constitució i, si s’escau, de les seves modificacions o 
adaptacions posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil. 
 
4) Declaració responsable adaptada al model següent: 
 
<< [nom i cognoms] _____________________ amb DNI _________ actuant en representació 
de l’empresa ______________ en qualitat de ___________ de la mateixa, amb domicili 
social a ______________ carrer ___________ número _____ telèfon ________ i 
NIF________,  
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DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
- Que tinc facultats suficients i vigents per representar l’empresa en aquesta licitació, 
- Que esta l’empresa està facultada per contractar amb l’Ajuntament de Sant Celoni perquè 
compleix els requisits per ser adjudicatària del contracte i en concret: 
- No incorre en cap de les prohibicions o incompatibilitats per contractar que preveu l’article 
60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, i normes concordants,  
- Disposa dels requisits de solvència econòmica, financera  i tècnica o professional exigits 
- Es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, imposades per les disposicions vigents. 
- Que accepta la pràctica de notificacions electròniques a l’adreça de correu electrònic 
següent: _________ 
- Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què fa referència 
anteriorment en el cas que es proposi com a adjudicatària del contracte, en qualsevol 
moment que se la requereixi. 
- En cas de resultar adjudicatària, es compromet a subscriure la pòlissa de responsabilitat 
civil i a subrogar el personal corresponent d’acord amb el que indica el Plec de clàusules 
administratives. 
 
 
[lloc, data i signatura] >> 

 
5) Document que acrediti que l’empresa té donat d’alta un Centre Especial de Treball. 
 
6) Si se’n disposa: Còpia d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una 
cobertura mínima 1.000.000 € i del rebut de pagament de la prima.  
 
7) Relació detallada dels principals contractes realitzats o en execució en els últims 3 anys, 
en serveis equivalents de jardineria i neteja, per un import acumulat en conjunt de 500.000 
€, IVA no inclòs. 
 
La documentació que acrediti la representació i facultats dels licitadors no caldrà que sigui 
validada en el moment de la presentació de proposicions. Només la que correspongui a qui 
hagi de ser adjudicatari haurà de ser validada per la Secretaria municipal, si s’escau, 
prèviament a la formalització del contracte. Si concorre manca de validesa estarà subjecte a 
responsabilitat. 
 
Registre de licitadors .  
Els licitadors també poden aportar el certificat d’inscripció al Registre de licitadors de la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració ajustada al model següent: 
 
<< [nom i cognoms] _____________________ amb DNI _________ actuant en representació 
de l’empresa ______________ en qualitat de ___________ de la mateixa, amb domicili 
social a ______________ carrer ___________ número _____ telèfon ________ i 
NIF________,  
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
- Que l’empresa que represento esta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de al Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció __________  
- Que les dades que hi consten són, a data d’avui, vigents. 
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- Adjunto còpia de les dades que hi consten 
 

[lloc, data i signatura] >> 
 
La presentació d’aquest certificat i la declaració anterior eximeix al licitador del lliurament 
material que acredita la personalitat jurídica, la declaració de no estar sotmeses en 
prohibició per contractar d’acord amb l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, la capacitat, el compliment 
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la representació i la classificació 
empresarial, i en el seu cas la relació dels serveis prestats sempre que constin en la 
inscripció, d’acord amb els articles 130 de dita Llei i 1 i 5 del D. 323/1998 de creació del 
Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sobre 2. Portarà la menció “Proposta tècnica per optar al contracte per a la prestació del 
servei de jardineria i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni, 
que presenta ... ... ...>>  i contindrà una memòria d’acord amb el que disposa el Plec de 
prescripcions tècniques, que contempli: 
 
Una definició clara dels objectius de qualitat dels diferents serveis i del Pla de Treball 
Un dimensionat correcte dels serveis en relació a les freqüències i rendiments de cada tipus 
de servei 
Un projecte tècnic adequat en relació a la definició, claredat, coherència, documentació 
gràfica i tots els aspectes que facilitin una millor qualitat dels serveis 
Una proposta ben definida de sistemes de coordinació i control de manera que es garanteixi 
la bona comunicació entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària. 
 
Sobre 3. Portarà la menció << Proposta econòmica per optar al contracte per a la prestació 
del servei de jardineria i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni, 
que presenta ... ... ...>> , i en ell s'inclourà un document signat i complimentat conforme al 
següent model: 
 
<< [nom i cognoms] _____________________ amb DNI _________ actuant en representació 
de l’empresa ______________ en qualitat de ___________ de la mateixa, amb domicili 
social a ______________ carrer ___________ número _____ telèfon ________ i 
NIF________,  
 
MANIFESTO: 
 
1. Que estic assabentat/da de la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant Celoni per a la 
contractació del servei de jardineria i neteja dels espais verds públics del terme municipal de 
Sant Celoni.  
 
2. Que accepto íntegrament els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques reguladors de la contractació, i em comprometo a l’execució del 
contracte per la quantitat de: 
 
Import del servei de jardineria pels 2 anys de duració del contracte, IVA no inclòs  € 
Import del servei de neteja pels 2 anys de duració del contracte, IVA no inclòs  € 
Total, IVA no inclòs           € 
 
[lloc, data i signatura]  >> 
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14. Obertura de les proposicions 
Obertura del sobre 1  
Es farà en acte no públic del qual en donarà fe el secretari municipal, el dia següent al de la 
fi del termini de presentació de proposicions, llevat que s’escaigui en dissabte o festiu, cas 
en el qual es traslladarà al primer dia hàbil següent. Si s’observessin defectes materials en 
la documentació presentada, es concedirà el termini de tres dies per a esmenar-los. 
 
Obertura del sobre 2  
Es farà en acte públic al saló de sessions de la casa consistorial a les 12 hores de l’endemà 
de l’obertura del sobre 1 (si aquest dia és dissabte o festiu, es traslladarà al primer dia hàbil 
següent). Mitjançant aquesta clàusula, tots els licitadors s’hi consideren citats. En el cas que 
s’hagi atorgat termini per a l’esmena de la documentació continguda al sobre 1, l’obertura 
s’ajornarà tres dies més, la qual cosa es comunicarà als licitadors. Serà un acte públic, 
presidit per l’alcalde o regidor en qui delegui, i amb l’assistència del secretari i de 
l’interventor municipals, actuant com a secretari de la reunió un funcionari de la Corporació. 
En aquest acte es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, 
sense obrir-los, dels sobres 2 de les proposicions rebutjades. En finalitzar, s’invitarà els 
assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o demanar les explicacions que 
considerin necessàries, i se’ls farà els aclariments pertinents. Un cop oberts els sobres 2, es 
trametrà la documentació als serveis tècnics per a que emetin la corresponent valoració. 
 
Obertura del sobre 3  
Tindrà lloc al saló de sessions de la casa consistorial en acte públic, un cop efectuada la 
valoració de la documentació continguda al sobre 2. La data es comunicarà als licitadors per 
correu electrònic. Un cop oberts els sobres 3, es trametrà la documentació als serveis 
tècnics per a que emetin la corresponent valoració. 
 
15. Criteris per a l’adjudicació del contracte 
Les ofertes es valoraran d’acord amb els criteris següents, essent la puntuació màxima 
assolible de 100 punts: 
  
a) Criteris de la proposta tècnica que depenen d’un  judici de valor: fins a 40 punts 
Per a l’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor s’observaran les regles que 
per cada cas s’indica a continuació, sens perjudici d’aquelles altres consideracions que, en 
funció de la concreta formulació de les ofertes, siguin necessàries realitzar pels 
responsables de la valoració per tal de determinar la puntuació de les ofertes. 

Es valoraran les ofertes presentades per les empreses aplicant la següent fórmula:  
 

 

 

 

 

On,        K1  és el coeficient de ponderació de l’apartat  1 

              P1  és la puntuació de l’apartat 1  

              K2  és el coeficient de ponderació de l’apartat  2     

              P2  és la puntuació de l’apartat  2     

 

 
Puntuació Total=K1·P1 + K2·P2 
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S’atorgarà, de forma general, la puntuació Px corresponent a cada apartat de la 

següent manera (a excepció d’aquelles ofertes en que la documentació tècnica 

justificativa aportada per a cadascun dels apartats no sigui valorable  o sigui 

incoherent amb allò que es demana, en aquest cas tindran una Px=0): 

 

Empresa en posició nº1  tindrà una Px = 10 punts (millor proposta) 

Empresa en posició nº2  tindrà una Px = 6 punts  

Empresa en posició nº3  tindrà una Px = 3 punts  

Empresa en posició nº4 i següents obtindran una Px = 0 punts  

 
• Apartat 1: Qualitat tècnica del servei K1 = 3 

 
Atès la complexitat del servei i els objectius generals de la contracta es valorarà que el 
licitador presenti una proposta del servei que contempli: 
- Una definició clara dels objectius de qualitat dels diferents serveis i del pla de treball. 
- Un dimensionament correcte dels serveis en relació a les freqüències i rendiments de 

cada tipus de servei. 
- Un projecte tècnic adequat en relació a la definició, claredat, coherència, documentació 

gràfica i tots els aspectes que facilitin una millor qualitat dels serveis. 
 

• Apartat 2: Supervisió i control de qualitat del servei K2 = 1 
Es valorarà aquelles propostes que facin un plantejament dels sistemes de coordinació i 
control ben definits de manera que es garanteixi la bona comunicació Ajuntament -  
empresa. 

 
b) Criteris econòmics avaluables de forma automàtic a: fins a 60 punts 
• Oferta econòmica: fins a 60 punts  

Baixa econòmica sobre el preu de licitació en %. Es valoraran les ofertes presentades 
atenent a la següent fórmula creixent (a més baixa més puntuació), amb un màxim de 
60 punts: 

          62 B 
P = ---------------- 

               2 + B 
 
P: puntuació 
B: baixa de l’oferta en % 

 
16. Mesa de contractació 
Es constituirà la Mesa de contractació amb la següent composició: 
- President: el de la corporació, o regidor en qui delegui. 
- Vocals: el secretari i l'interventor de la corporació, i els vocals en nombre parell que designi 
l’Alcaldia. 
- Secretari: un funcionari/a de la corporació. 
 
La Mesa de contractació determinarà les empreses que s’ajusten als requisits establerts en 
aquest Plec, amb pronunciament exprés sobre les que han resultat admeses a la licitació, 
les rebutjades i les causes del rebuig. A la vista de la valoració dels sobres 2 i 3, la Mesa 
emetrà dictamen proposant a l’òrgan de contractació la classificació per ordre decreixent de 
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les empreses licitadores que hagin resultat admeses i l’adjudicació del contracte a l’oferta 
que resulti econòmicament més avantatjosa  
 
La proposta d’adjudicació no crea dret de cap tipus a favor del licitador proposat, mentre no 
hi hagi acord de l’òrgan de contractació 
 
17. Adjudicació del contracte 
De conformitat amb el que disposa l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació 
classificarà per ordre decreixent les proposicions admeses que no hagin estat declarades 
desproporcionades i requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà a la 
recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i hagi constituït la garantia definitiva. 
 
L’òrgan de contractació, de manera motivada, adjudicarà el contracte dins els cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació, ho notificarà als licitadors i ho publicarà 
als llocs oficials on correspongui. 
 
18. Formalització del contracte 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació. 
De conformitat amb els articles 156 i 223 del TRLCSP quan per causes imputables a 
l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte en el termini establert, es podrà acordar la 
seva resolució. La formalització del contracte es publicarà reglamentàriament. 
 
Per a l’inici de la prestació del servei s’haurà d’haver formalitzat la subrogació del personal en 
els termes de la clàusula següent. 
  
 
19. Subrogació del personal  
De conformitat amb l’acord de subrogació empresarial i cessió de treballadors i treballadores 
del conveni  col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya 
(DOGC 5.8.2014) el contractista que resulti adjudicatari del procés de licitació està obligat per 
aquesta clàusula a absorbir el personal adscrit al servei, subrogant-se en la posició jurídica  del 
contractista actual en tots els contractes de treball. 
 
La relació de personal, amb els seus costos anuals està continguda a l’annex 1 de personal 
d’aquest plec.  
 
L’adjudicatari reconeixerà tots els drets i obligacions derivats del contracte i del conveni 
col·lectiu del sector i en especial els que es refereixen a retribució, antiguitat, categoria 
professional, beneficis socials, prestacions relacionades amb la seguretat social i els drets “ad 
personam” que tinguin els esmentats treballadors. 
 
Durant la vigència del contracte, el contractista no podrà substituir el personal adscrit al servei 
sense causa justificada que haurà de comunicar per escrit a l’Ajuntament de Sant Celoni qui 
n’haurà de donar per escrit el seu consentiment per poder fer-se efectiva.  
 
En cap cas el personal adscrit al servei esdevindrà personal municipal, fins i tot en cas de 
resolució del contracte o d’assumpció directa del servei per part de l’Ajuntament. En tot cas 
serà d’aplicació la Disposició addicional primera del R. D. Llei 20/2012. 
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El contractista assumirà totes les responsabilitats que en matèria laboral puguin es derivin del 
contracte i es compromet a complir la legislació laboral en tots els seus aspectes, podent ser 
requerit per l’Ajuntament per aportar els corresponents justificants en qualsevol moment. 
 
20. Retorn de les proposicions 
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses, seran 
arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a 
la interposició de recursos sense que se n’hagin formulat o resolts aquests, la documentació 
que acompanya les proposicions restarà a disposició dels interessats, llevat de la 
corresponent a l’empresa adjudicatària. La documentació que no sigui recollida pels 
licitadors en el termini dels dos mesos següents podrà ser destruïda per l'Ajuntament de 
Sant Celoni sense necessitat de cap altra notificació. 
 
21. Responsable del contracte 
L'òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte d’acord amb 
l'article 52 del TRLCSP, la qual exercirà les funcions de direcció, inspecció, comprovació i 
vigilància necessàries per a la correcta execució dels treballs contractats. 
 
22. Confidencialitat 
Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la 
informació que s'ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part 
de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial respecte dels secrets 
tècnics o comercials i els seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no podrà 
divulgar aquesta informació sense el seu consentiment. 
 
23. Règim de pagaments 
El contractista té dret a l’abonament de la prestació realitzada en els termes que estableix 
l’article 216 del TRLCSP, d’acord amb el preu convingut. El preu es farà efectiu 
mensualment per períodes vençuts, prèvia presentació de la corresponent factura, que 
haurà de ser aprovades per l'òrgan competent un cop comprovada la conformitat del servei.  
 
24. Penalitats administratives 
En el cas d'incompliment del contracte per causa no derivada de força major, la Corporació 
contractant pot optar per la resolució o per exigir-ne el compliment, aplicant les penalitats 
establertes a l’article 212 del TRLCSP, sens perjudici que pugui ser causa de resolució del 
contracte de conformitat amb l’article 223 del mateix text legal. 
 
25 Resolució del contracte 
La resolució del contracte es regirà pel que estableixen els articles 223 i 308 del TRLCSP. 
Si la causa és imputable al contractista, s'estarà al que disposa l'article 225 del text legal. 
 
26. Confidencialitat 
Els licitadors podran designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al 
formular les ofertes. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta informació sense el 
seu consentiment. De la mateixa manera, les dades de caràcter personal a què pugui tenir 
accés l’Ajuntament o l’empresa contractista o el seu personal derivades de l’execució del 
contracte, hauran de ser tractades amb estricta subjecció a la Llei Orgànica 15/1999 de 
protecció de dades de caràcter personal i normativa complementària. 
 
27. Jurisdicció 
Atès el caràcter administratiu del contracte, les qüestions que es puguin plantejar durant el 
seu desenvolupament seran resoltes per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per a 
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la seva resolució posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Sant Celoni, 4 de juny de 2015  
 
L’alcalde 
Joan Castaño i Augé 


