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CONTRACTE DELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA REALITZACIÓ 
DELS TREBALLS DE LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA “MODIFICACIÓ DEL PLA 
PARCIAL SECTOR LLEVANT. A VILADECANS” 

 

 
 

 

 
R E U N I T S 

 
D’una part, la Sra. Alicia Valle Cantalejo, proveïda del seu DNI 46.639.571-X i el Sr. Emili Galisteo 
Rodríguez, proveït del seu DNI núm. 35.009.441-Z domiciliats a efectes de notificacions a Viladecans, 
carrer Pompeu Fabra, núm. 50. 
 
I d’altra, Sr. Javier Reillo Herguido, major d’edat, proveït del seu DNI núm. 39369403-G i amb 
domicilis a efectes de notificacions a Cerdanyola del Vallès, carrer Montclar, núm. 25, polígon 
industrial Polizur i el Sr. Ignasi Cantarell Taxonera, major d’edat, proveït del seu DNI núm. 
46111341-K i amb domicilis a efectes de notificacions a Madrid, carrer Emilio Muñoz, núm. 35 
 

I N T E R V E N E N  
 

a) La Sra. Alicia Valle Cantalejo i el Sr. Emili Galisteo Rodríguez, en nom i representació de 
l’entitat SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA S.L. (en endavant 
VIMED), constituïda per temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de 
Viladecans, Sr. Joaquin-Jesús Sánchez Cobaleda, en data 18 de març de 1.992, amb el 
número 477 del seu protocol; consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 
22.052 foli 80, full núm. B-31666; transformada en societat limitada, segons escriptura atorgada 
davant Notari de Viladecans, Sr. Joaquin-Jesús Sánchez Cobaleda, en data 17 de setembre de 
2.013, amb el número 602 del seu protocol; consta inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona, al volum 39.492 foli 209, full núm. B-31666, amb CIF. núm. B-60039088. 

 
Actua la Sra. Alicia Valle Cantalejo actua en la seva qualitat de CONSELLERA DELEGADA 
de la mateixa, amb facultats suficients en virtut d’acord del Consell d’Administració de la 
societat, celebrat en data 16 d’octubre de 2019, que va ser elevat a públic mitjançant escriptura 
autoritzada en data 5 de novembre de 2019, pel Notari de Viladecans,  Sr. Leopoldo Martinez 
de Salinas Bassols, amb el núm. 1328 del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona, en data 27 de desembre de 2019, al volum 39.492, foli 225, full núm. 31666, 
inscripció 71ª. 

 
Actua el Sr. Emili Galisteo Rodríguez en la seva qualitat de GERENT de la Societat, nomenat 
per acord de Junta General en sessió de data 26 de novembre de 2015, elevat a públic 
mitjançant escriptura atorgada davant Notari de Viladecans, Sr. Joaquin Jesús Sánchez 
Cobaleda, en data 22 de desembre de 2015, amb el número 1435 del seu protocol, i amb 
facultats suficients en virtut d’escriptura d’atorgament de facultats formalitzada en data 8 d’abril 
de 2016, davant del Notari de Viladecans, Sr. Joaquin Jesús Sánchez Cobaleda, amb el 
número 387 del seu protocol,  inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en data 11 de maig 
de 2016, al volum 39492, foli 222, full núm. B-31666, inscripció 63. 

 

b) El Sr. Javier Reillo Herguido en nom i representació d’EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, 

S.A.U. I TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 

18/1.982 DE 26 DE MAYO (comercialment denominada UTE CQ SECTOR LLEVANT) i el Sr. 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT OBRES 
D’URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL 

DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE “LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR 

LLEVANT. VILADECANS” 

DATA 
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EXPEDIENT 
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Ignasi Cantarell Taxonera en nom i representació d’EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA 

S.L. (en endavant, EL CONTRACTISTA o L’ADJUDICATARI, indistintament). Atès que la UTE 

CQ SECTOR LLEVANT ha integrat part de la seva solvència econòmica basant-se en la 

d’EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L., aquesta última empresa s’integra al contracte 

com a part de l’operador econòmic que contracta amb VIMED.  

 

El Sr. Javier Reillo Herguido en nom i representació de la UTE CQ SECTOR LLEVANT 

constituïda mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Cerdanyola del Vallès Sr. Ramón 

Castelló Gorgues en data 17 de novembre de 2020 amb el número 1527 del seu protocol; amb 

el CIF núm. U-02824282. 

 

 Actua en la seva qualitat de GERENT ÚNIC de la mateixa, en virtut la citada escriptura pública 

de constitució de la la UTE CQ SECTOR LLEVANT; declarant sota la seva responsabilitat que 

la citada representació és actualment vigent, no ha estat revocada fins la data i que les facultats 

que consten en ella no han presentat cap modificació. 

 

El Sr. Ignasi Cantarell Taxonera en nom i representació d’EPTISA SERVICIOS DE 

INGENIERIA S.L constituïda per temps indefinit sota la denominació SAFER INVERSIONES 

2007, S.L. segons escriptura atorgada davant el Notari de Madrid Sr. Carlos Rives Gracia en 

data 23 de maig de 2007 amb el número 2.110 del seu protocol; posteriorment modificada la 

seva denominació social a EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. mitjançant escriptura 

atorgada davant el Notari de Madrid Sr. Javier Navarro-Rubio Serres en data 6 de maig de 2008 

amb el número 1607 del seu protocol i modificada la seva denominació a EPTISA SERVICIOS 

DE INGENIERIA, S.L. arran de la fusió per absorció d’EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, 

S.A. (entitat absorbida) per EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. (societat absorbent) elevada 

a públic segons escriptura atorgada davant el Notari de Madrid Sr. Javier Navarro-Rubio Serres 

en data 29 de juny de 2009 amb el número 1641 del seu protocol; amb CIF núm. B-85097962.  

 

Actua en la seva qualitat d’APODERAT de la mateixa, en virtut de l’escriptura pública de 10 de 

juny de 2009 atorgada pel Notari de Madrid Sr. José María Madridejos Fernández sota el 

número 1643 del seu protocol; declarant sota la seva responsabilitat que la citada representació 

és actualment vigent, no ha estat revocada fins la data i que les facultats que consten en ella no 

han presentat cap modificació. 

 
Les parts es reconeixen recíprocament capacitat, per contractar els “SERVEIS CONSISTENTS EN 
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA 
“MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT. A VILADECANS” (exp. núm. 
049.FP14.019) segons els següents 

 
PACTES 

 
PRIMER.- OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest contracte és la prestació dels serveis consistents en la realització dels treballs de 
laboratori de control de qualitat de les obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament 
urbanístic de “la modificació del Pla Parcial Sector Llevant. Viladecans” tal com estan definides i amb 
les especificitats contingudes en els documents que ambdues parts manifesten conèixer:  
 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars del procediment obert per a l’adjudicació del 
contracte de serveis consistents en la realització dels treballs de laboratori de control de 
qualitat de les obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic de “la 
modificació del Pla Parcial Sector Llevant. Viladecans (PCAP), amb els seus annexes. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) dels serveis consistents en la realització 
dels treballs de laboratori de control de qualitat de les obres d’urbanització necessàries per al 
desenvolupament urbanístic de “la modificació del Pla Parcial Sector Llevant. Viladecans. 

- Pla de Control de qualitat del Projecte d’urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector 
Llevant. Viladecans (annex 26 del projecte) 
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- L’oferta i demés documentació aportada pel CONTRACTISTA al procediment obert esmentat 
- La garantia definitiva establerta al pacte onzè d’aquest contracte.  
- La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals presentada pel 

CONTRACTISTA.  
- Actes o documents signats per les parts. 

 
Els documents anteriors, junt amb aquest contracte, tenen la consideració de documentació 
contractual, essent part integrant d’aquest contracte i amb el valor i efectes previstos en aquest 
contracte. 
 
Seran tasques pròpies del CONTRACTISTA totes les descrites en la documentació anterior així com 
totes les siguin necessàries malgrat no es contemplin en aquella, per a garantir la correcta execució 
del servei, d’acord amb allò que determini la normativa vigent.  
 
En cas de discordança o contradicció entre els documents contractuals serà d’aplicació el que es 
determini en el present contracte.  
 
El desconeixement de qualsevol de la documentació contractual indicada en aquest pacte primer o de 
les instruccions efectuades per VIMED o normes de qualsevol índole que puguin resultar d’aplicació a 
l’execució d’aquest contracte, no eximirà al CONTRACTISTA de l’obligació del seu compliment.  
 
De conformitat amb el que preveu la clàusula 1.1 del PCAP, l’objecte del contracte no inclou la 
realització dels treballs de control de qualitat de les obres contingudes al “PROJECTE D’OBRES 
LOCALS ORDINÀRIES (POLO) CONSISTENT EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA XEMENEIA DE LA BÒBILA DE SALES”, atès que el projecte no preveu 
partida al pressupost per al control de qualitat, ni detall dels assaigs a realitzar, per aquest motiu es 
preveu com a possible modificació al pacte 5.1 d’aquest contracte (modificació prevista a la clàusula 
2.4.2 del PCAP). 
 
SEGON.- PREU 
 
El preu convingut per a la prestació dels serveis objecte del present contracte és de DOS-CENTS 
TRENTA MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EURO (230.908,10€), IVA exclòs, 
al que caldrà afegir el 21% d’IVA per import de QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA 
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO (48.490,70€); pel que l’import total serà de DOS-CENTS 
SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO 
(279.398,80€), IVA inclòs. 
 
El preu del contracte serà el resultat d’aplicar la baixa oferta pel CONTRACTISTA a la licitació 
(32,90%) de forma lineal a cadascun dels assaigs continguts al control de qualitat del PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA “MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT. VILADECANS 
fins esgotar, si s’escau, el preu indicat al paràgraf anterior.   
 
El preu inclou tot tipus de despeses, arbitris o taxes que s’originin amb motiu del contracte i l’execució 
dels serveis, tals com les següents despeses que s’indiquen de forma enunciativa i no limitativa:  
 
a) Despeses generals;  
b) Benefici industrial;  
c) Import dels treballs accessoris o auxiliars;  
d) Les despeses corresponents al control de qualitat intern de la prestació dels serveis;  
e) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del CONTRACTISTA en l’execució del 

servei;  
f) L’import de les càrregues laborals de tot tipus;  
g) Els impostos, taxes o despeses de tot tipus corresponents a la sol·licitud i obtenció dels permisos i 

llicències necessàries per a la prestació del servei i execució del contracte;  
h) Despeses en concepte de control de qualitat i seguretat i salut als treballs 
i) Totes les meritacions que facin falta per a realitzar els serveis objecte d’aquest contracte, així com 

les despeses associades a totes les tasques i obligacions descrites a la documentació contractual, 
i a tots els efectes, les establertes al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a altra 
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legislació i normativa aplicable al moment de realitzar els treballs, que s’haurà de complir sota 
l’exclusiva responsabilitat del CONTRACTISTA.   

 
El preu inclou totes les despeses necessàries per a la correcta execució i finalització dels treballs 
objecte del contracte (treballs, mitjans auxiliars, materials, etc.), són indiscutibles i no admeten cap 
prova d’insuficiència, portant implícit l'import dels treballs accessoris o auxiliars, en el seu cas, el de la 
imposició fiscal derivada del contracte i el de les càrregues laborals i col·legials de tot ordre. 
 
El preu del contracte inclou, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. El règim d’IVA 
aplicable és el que se determinen els articles 75.1 i 84.1.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA, modificats per la 
Llei 7/2012 de 29 d’octubre. 
 
De conformitat amb allò previst a l’article 103 i següents de la LCSP, aquest contracte no està 
subjecte a revisió de preus.  
 
TERCER.- PAGAMENT 
 
3.1 Forma de pagament 
 
El CONTRACTISTA tindrà dret a l'abonament, conforme als preus convinguts dels treballs de 
referència objecte d’aquest contracte de la següent manera:  
 
La forma de pagament dels assaigs es realitzarà mensualment, amb la presentació de la factura o 
certificació corresponent, un cop entregades les actes dels resultats dels assaigs realitzats durant el 
mes i prèvia validació per la Direcció Facultativa i posterior aprovació pel tècnic de VIMED.  
 
El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la Llei 
11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins el qual els serveis tècnics de VIMED duran a 
terme la verificació/validació de la factura que correspongui per la prestació dels serveis o recepció 
dels béns. 
 
El termini de pagament serà de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validació/ 
verificació de la factura pels serveis tècnics de VIMED tenint en compte que el dia de pagament de 
VIMED és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i validada  
pels serveis tècnics de VIMED, abans del dia 25 del mes anterior. 
 
A efectes de còmput del termini de pagament es considerarà com a data de presentació aquella a 
partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentació que s’ha d’annexar, d’acord amb el 
que estableixen els plecs.  
 
Per la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat del VIMED. 

 
3.2 Cessió dels drets de cobrament  
 
L’empresa CONTRACTISTA podrà cedir els seus drets de cobrament davant l’òrgan de contractació 
emprant qualsevol dels mitjans previstos a la legislació vigent.  
 
QUART.- TERMINI DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 
El termini per a la prestació dels serveis consistents en la realització dels treballs de laboratori de 
control de qualitat de les obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic de “la 
modificació del Pla Parcial Sector Llevant. Viladecans” s’estima en VINT-I-SIS (26) MESOS que es 
correspon amb la durada prevista de les obres a desenvolupar de forma continuada, d’acord amb les 
seqüències que determinen els processos constructius d’execució de les obres.  
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No obstant l’anterior, la durada del contracte s’estendrà fins a la finalització dels treballs relacionats 
amb la liquidació del contracte d’obres principals. Addicionalment, durant el termini de garantia el 
CONTRACTISTA també haurà d’executar els informes que facin falta per a procedir, si s’escau, a la 
liquidació del contracte d’obres.  
 
La major durada d’execució de les obres, comportarà el mateix increment de la durada de la prestació 
de serveis de control de qualitat objecte del present contracte. En aquest cas, el CONTRACTISTA 
vindrà obligat a executar la prestació de serveis fins la recepció de les obres, i en cap cas el 
CONTRACTISTA rebrà cap import addicional en concepte d’honoraris o indemnització; entenent-se 
inclòs en el preu ofert.  
 
El CONTRACTISTA està obligat a executar aquesta prestació de servei fins la finalització del termini 
establert. 
 
CINQUÈ.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
5.1 Modificacions previstes d’acord amb l’article 204 de la LCSP 
 
De conformitat amb el previst a la clàusula 2.4.2 del PCAP, es configuren com a modificacions 
previstes d’acord amb l’article 204 de la LCSP, les següents:  
 

a) Realització dels treballs de laboratori de control de qualitat de les obres corresponents al 
PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES (POLO) CONSISTENT EN L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA XEMENEIA DE LA BÒBILA DE SALES, aprovat 
definitivament el dia 6 de març de 2018, en virtut de l’acord núm. 19 de la Junta de Govern Local 
de 20 de desembre de 2017. 
 
Comprendria la realització dels assaigs corresponents a les citades obres i que tenen un 
pressupost d’execució (les obres) de SETANTA-DOS MIL CENT SET EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (72.107,53€), IVA exclòs.  
 
Les obres consisteixen en:  

- La implantació i els mitjans auxiliars 
- La preparació i neteja de les parets verticals i del forn 
- La consolidació i estructura del treball de fàbrica 
- Elements estructurals 
- Instal·lacions d’il·luminació i sistemes de parallamps. 

 
b) Realització dels treballs de laboratori del control de qualitat de les OBRES D’URBANITZACIÓ A 

EXECUTAR EN FASE 2. SUB-ÀMBIT “BASSA DE LAMINACIÓ. URBANITZACIÓ FAÇANA 
EQUIPAMENTS” amb un pressupost d’execució per contracte per a l’execució de les obres de 
385.367,95 € IVA inclòs segons estimació econòmica del PCA del PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ EL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT. T.M. 
VILADECANS”. 
 
La realització dels treballs de laboratori del control de qualitat de l’execució de la Fase 2. Sub-
àmbit “Bassa de laminació”. Urbanització façana equipaments” comprèn la realització dels 
assaigs corresponents a la urbanització de l’àmbit qualificat com a vialitat (clau 5) entre el Camí 
de Can Trias – la urbanització del qual no es conté a les obres definides al PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ EL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT. T.M. 
VILADECANS – i les dues parcel·les d’equipaments públics del sub-àmbit “Bassa de laminació”, 
amb una superfície total prevista de 3.475 m². 
 

c) Realització dels treballs de laboratori del control de qualitat no previstos al pla de control de 
qualitat del projecte en cas que sorgeixi la necessitat d’executar-les durant el desenvolupament 
de les obres a petició de la Direcció Facultativa de les obres i l’execució d’aquestes unitats no 
previstes suposi un increment al preu del contracte.  

 
La suma de totes les modificacions que s’acordin de conformitat amb el previst en aquest pacte 5.1 no 
podrà superar l’import de QUARANTA-SIS MIL CENT VUITANTA UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
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CÈNTIMS D’EURO (46.181,62€), IVA exclòs; que resulta d’aplicar la baixa oferta pel 
CONTRACTISTA de 32,90% a l’import contemplat al PCAP com a possibles modificacions.  
 
En cas que s’acordi modificar el contracte, els preus unitaris aplicables seran els oferts pel 
CONTRACTISTA a la seva oferta.  
 
De conformitat amb el previst a l’article 109.3 LCSP quan, com a conseqüència d’una modificació de 
contracte per qualsevol circumstància, variï el preu del contracte a l’alça, el CONTRACTISTA haurà 
de reajustar la garantia constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la proporcionalitat 
entre la garantia constituïda i el preu del contracte vigent en cada moment. Aquest reajustament de la 
garantia s’haurà de realitzar dins el termini de QUINZE (15) dies a comptar des de la data en la qual 
es notifiqui al CONTRACTISTA l’acord o resolució de modificació. 
 
La reducció del preu del contracte en cap cas donarà lloc a indemnització a favor del 
CONTRACTISTA. 
 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb l’establert a l’article 153 LCSP i 
en aquest pacte. 
 
L’anunci de modificació del contracte i la seva justificació (incloent, per exemple, les al·legacions del 
CONTRACTISTA, així com els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
de la modificació, tant els que aporti la CONTRACTISTA com els que emeti l’òrgan de contractació), 
es publicaran al perfil del contractant de VIMED. Així mateix, tractant-se d’un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada, també es publicarà el corresponent anunci de modificació al Diari Oficial de la 
Unió Europea. 
 
5.2 Modificació del contracte en els supòsits establerts a l’article 205 de la LCSP 
 
VIMED, a més dels supòsits recollits com a modificacions previstes al pacte 5.1 anterior, només podrà 
modificar el contracte quan concorri alguna de les circumstàncies que determina l’article 205 LCSP, 
en els termes i condicions indicats en aquest article. 
 
SISÈ.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs objecte del present contracte s’hauran d’efectuar d’acord amb les condicions d’execució 
següents:  
 

• Les condicions tècniques específiques d’execució dels treballs previstes a la documentació 
contractual, incloent, entre d’altres, les següents previstes a la clàusula primera del PCAP:  

 
a) El CONTRACTISTA es sotmetrà a totes les directrius tècniques que es dictin per VIMED i pels 

tècnics d’aquesta societat competents en la matèria, en relació amb el treball contractat. 
 

b) El CONTRACTISTA, a més de la funció primordial de l’objecte d’aquest contracte, s’obliga a 
realitzar el conjunt de funcions accessòries i que són pròpies de la seva competència 
professional per a garantir la realització adequada dels treballs ressenyats, amb la diligència 
obligada per l’especialitat dels seus coneixements i la garantia tècnica i professional que 
implica la seva intervenció.  

 

• Així mateix, de conformitat amb allò previst a l’article 202 de la LCSP, la clàusula 14 del PCAP 
estableix com a condicions especials d’execució les següents:  

 
✓ Garantir l’aplicació de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i dones.  
✓ Afavorir la formació al lloc de treball i l’aplicació de les obligacions ofertes pel 

CONTRACTISTA en aquesta matèria.  
✓ Establiment de mesures per garantir el compliment de les condicions salarials fixades als 

Convenis d’aplicació, i en concret i d’acord amb els criteris de valoració fixats al Plec, les 
retribucions per sobre de Conveni ofertes pel CONTRACTISTA.  

✓ L’aplicació dels següents criteris ètics i de responsabilitat social a la prestació contractual: 
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a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
d)  Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f)  Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 
L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions especials d’execució comportarà l’aplicació de les 
penalitzacions que es determinin al plec o aquest contracte i es configuren com a obligacions 
contractuals essencials a efectes de resolució contractual en els termes fixats.  
 
SETÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Els drets i obligacions de les parts seran les que resultin de la documentació contractual i normativa 
aplicable. El CONTRACTISTA haurà de desenvolupar el servei d’acord amb les obligacions recollides 
en aquest contracte, el PCAP així com les fixades al PPTP.  
 
Serà obligació del CONTRACTISTA complir les disposicions vigents en matèria laboral, en tots els 
seus aspectes, inclosos els de Prevenció de Riscos, Seguretat i Higiene al Treball i Seguretat Social.  
 
VUITÈ.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, existiran específicament les 
següents obligacions:  
 
8.1 Obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos 
laborals i Seguretat i Salut en el treball 

 
El CONTRACTISTA i els subcontractistes, en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en 
tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de Seguretat 
Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i 
rigorosament responsable amb caràcter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIMED, del compliment de 
qualsevol de tals obligacions. 

 
Als efectes de control per part de VIMED, sense que això impliqui no obstant cap obligació per 
aquesta última, el CONTRACTISTA haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit per VIMED, tenir 
complertes totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de VIMED en tot 
moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
A efectes del que disposa l’article 43.1f de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el 
CONTRACTISTA estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte a renovar i aportar el 
Certificat de contractistes, emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, cada sis (6) mesos 
des de l’emissió de l’anterior certificat. 
 
El CONTRACTISTA ha presentat, de forma prèvia a la formalització d’aquest contracte, el certificat 
expedit per la Seguretat Social a data 1 de juliol de 2020 d’estar al corrent en els pagaments amb la 
Seguretat Social. L’esmentat certificat s’anirà renovant mensualment mentre durin els treballs. 
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El CONTRACTISTA assumeix tota la responsabilitat de la contractació laboral dels treballadors que 
col·laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant VIMED totalment alliberada de 
qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular.  

 
8.2 Constitució de fiances 
 
Seran a càrrec exclusiu del CONTRACTISTA totes les despeses i impostos que s'originin per raó de la 
constitució de fiances dimanants del contracte. 
 
La garantia definitiva per import del cinc per cent (5%) del preu del contracte serà cancel·lada 
transcorregut el període de garantia des de la recepció de la totalitat dels treballs objecte d’aquest 
contracte.  

 
8.3 Pòlisses d’assegurances 

 
Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislació 
vigent, el CONTRACTISTA està obligat a concertar una pòlissa d’assegurança de la responsabilitat 
professional per un import mínim de 350.000,00€ d’indemnització per sinistre.  
 
Es fa constar que de forma prèvia a la formalització d’aquest contracte, el CONTRACTISTA ha 
acreditat disposar de les següents pòlisses, assegurant que es troben en vigor, i ha aportat còpia de 
les mateixes:  

 
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil subscrita amb HDI Global SE, Sucursal en 

España (pòlissa núm. 08050292-14176) respecte la qual l’asseguradora ha certificat que la 
suma assegurada contractada en pòlissa ascendeix a 10.000.000,00€ (deu milions d’euros) 
per sinistre i 20.000.000,00€ (vint milions d’euros) per període d’assegurança, tenint un 
sublímit per víctima laboral de 600.000,00€ (sis-cents mil euros).  

- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil subscrita amb W.R. Berkley Europe AG, 
Sucursal en España (pòlissa núm. 2036338) amb suma total assegurada de 1.000.000,00€ 
(un milió d’euros) i un límit màxim d’indemnització per sinistre i per any de 1.000.000,00€ (un 
milió d’euros). 

 
El CONTRACTISTA està obligat a mantenir vigent la citada pòlissa durant tota la vigència del 
contracte.  
 
En cas d’incompliment d’aquest apartat el CONTRACTISTA serà plena i íntegrament responsable dels 
riscos no assegurats.  

 
8.4 Compromís de destinar els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució dels 
serveis 

 
EL CONTRACTISTA està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals 
tècnics i materials necessaris per a la correcta execució del contracte. A tal efecte, està obligat a 
assegurar i garantir l’execució del servei amb la qualitat establerta; i resta obligat a millorar el 
rendiment i la planificació dels treballs, així com l’assignació de tots els recursos, tant tècnics com 
materials per a garantir la seva execució amb la qualitat requerida en el termini acordat. 
 
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de resolució contractual o 
de l’establiment de penalitats, per al cas que el CONTRACTISTA els incompleixi. 
 
En aquest sentit, es fa constar que al sobre A de la licitació la CONTRACTISTA es va comprometre a 
incorporar i posar a disposició dels serveis objecte de licitació la relació de maquinària, material o 
equip tècnic que s’adjunta com annex núm. I al present contracte i a mantenir actualitzada la 
calibració de la maquinària, material i equips que utilitzarà per prestar els serveis de control de 
qualitat, havent presentat els certificats de calibració que acrediten l’anterior de forma prèvia a la 
formalització d’aquest contracte.  
 
El personal del servei que el CONTRACTISTA designi per a prestar-lo, dependrà única i 
exclusivament del CONTRACTISTA, que actuarà en qualitat d’empresari, dirigint i coordinant totes les 
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tasques d’aquest personal, i exercint respecte del mateix les facultats disciplinàries, organitzatives i 
cadascuna de les disposicions legals laborals, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals, 
durant l’exercici dels serveis.  
 
El CONTRACTISTA mantindrà indemne a VIMED de qualsevol reclamació efectuada pel personal 
adscrit al servei d’aquest contracte, o per qualsevol tercer que tingués l’origen en l’incompliment de 
qualsevol obligació assumida pel CONTRACTISTA respecte d’aquest personal.  
 
El CONTRACTISTA mantindrà, a través del/s seu/s coordinador/s, informat a VIMED dels canvis de 
personal que es puguin produir, comunicant les dades del personal substitut i si el canvi té caràcter 
temporal o definitiu, i el motiu d’aquest canvi. VIMED podrà, de forma motivada, ordenar la substitució 
del personal que no compleixi els requeriments tècnics de VIMED.  
 
VIMED podrà manifestar que considera adequada la substitució de qualsevol persona adscrita a la 
prestació del servei (en cas de prestació del servei inadequat i/o deficient per aquest operari, per 
exemple). En aquest cas, el CONTRACTISTA estarà obligat a substituir aquell tècnic dins del termini 
màxim que li hagi requerit VIMED; sense poder al·legar cap motiu que impedeixi la substitució. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació serà sancionat per VIMED i podrà comportar la resolució del 
contracte sense dret a indemnització per part del CONTRACTISTA.  

 
8.5 Indemnització de danys i perjudicis i responsabilitat patrimonial  

 
El CONTRACTISTA haurà de rescabalar a VIMED pels perjudicis derivats del dol o negligència en el 
compliment de les obligacions resultants d’aquest contracte. En aquest cas, VIMED determinarà la 
indemnització a la vista dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del CONTRACTISTA i sense 
perjudici de l’acció judicial que procedeixi, de ser el cas.  
 
En cas que qualsevol tercer aliè a aquest contracte formulés una reclamació de responsabilitat 
patrimonial com a conseqüència de deficiències en l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte, 
el CONTRACTISTA assumirà íntegrament l’import de la reclamació, abonant la indemnització 
reclamada, si així s’estableix a la resolució definitiva de l’expedient.  
 
El CONTRACTISTA accepta i concedeix acció directa al perjudicat que compti amb una resolució 
administrativa o judicial ferma, entenent-se per acció directa la possibilitat de reclamar directament al 
CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades a la resolució ferma de referència, obligant-se a abonar 
la indemnització reclamada dins el primer requeriment de pagament que es faci en contra seva i 
exonerant a VIMED de tota responsabilitat.  
 
En els casos senyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les factures pendents de 
pagament a abonar les indemnitzacions que hagués d’assumir el CONTRACTISTA, en virtut de 
resolució administrativa o judicial.  

 
8.6 Rectificacions i esmenes 
 
El CONTRACTISTA s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que VIMED 
sol·liciti sobre els treballs objecte d’aquest contracte, durant l’execució dels treballs i dins del termini 
de garantia.  
 
El CONTRACTISTA estarà obligat a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes, 
insuficiències, errors materials, omissions i infraccions de la normativa vigent que poguessin contenir 
els treballs encarregats; dins del termini de garantia. 
 
8.7 Implementació del sistema de seguiment online de les obres 
 
El CONTRACTISTA està obligat a implementar el sistema de seguiment online de les obres on es 
pugui consultar la documentació relacionada amb el resultat dels assaigs, mitjançant un portal web, 
FTP, servidors propis o sistema equivalent ofert al sobre B de la licitació i que s’adjunta com annex 
núm. II al present contracte 
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NOVÈ.- RESPONSABILITATS 
 
El CONTRACTISTA executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a indemnitzar tots els 
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d'una ordre de VIMED o de l'Administració no prevista en les bases i/o contracte. 
 
La presentació d’oferta a la licitació per a l’adjudicació d’aquest contracte implicava, per part del 
CONTRACTISTA, haver complert la seva obligació de conèixer les seves condicions i d’haver estudiat 
detingudament els documents tècnics de la licitació. Per tant, el CONTRACTISTA es responsabilitza 
de la seva oferta, el posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, de l’execució dels 
treballs fins a la seva entrega en perfectes condicions i en la forma i condicions acordades.  
 
El CONTRACTISTA no solament respondrà dels actes propis, sinó també, si s’escau, dels 
subcontractistes, i en tot cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per 
qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
El CONTRACTISTA respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
DESÈ.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 
 
El CONTRACTISTA resta obligat al compliment  de les obligacions fixades en el PCAP, en el PPTP, 
així com aquelles específiques assumides en el present contracte. 
 
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel CONTRACTISTA, VIMED podrà 
compel·lir-lo al compliment del contracte, amb la imposició de penalitats que seran independents del 
rescabalament per danys i perjudicis, o acordar la seva resolució. 

 
VIMED podrà imposar les següents penalitats (addicionals a les previstes al plec tècnic): 
 
a) Penalitat per manca de presentació o retràs en l’entrega per part del CONTRACTISTA dels 

informes que es determinen en la documentació contractual així com la informació errònia 
i/o incompleta 
 
El CONTRACTISTA resta obligat a presentar dins de termini tots els informes (diaris, mensuals, 
trimestrals i semestrals) requerits en relació amb la prestació del servei. L’incompliment, retràs o 
compliment defectuós d’aquestes obligacions comporta el següent règim de penalitats:  
 

- En cas d’excedir de forma injustificada el termini establert als plecs o en aquest 
contracte per entregar informes, s’imposarà una penalitat al CONTRACTISTA per import 
de vint cèntims d’euro (0,20€) per cada mil euros (1.000,00€) del preu del contracte per 
cada dia de retard. Aquestes penalitats es deduiran de les factures pendents de 
presentar, o es compensaran amb qualsevol altra quantitat per qualsevol altre concepte 
que pugui ordenar VIMED.  
 

b) Incompliment injustificat per part del CONTRACTISTA d’algun dels terminis parcials fixats 
al plec o al contracte 
 
El CONTRACTISTA resta obligat a complir els terminis parcials fixats per VIMED, ja sigui per a la 
implantació i inici del servei, o durant el curs de la seva execució. Si finalitzats qualsevol dels 
citats terminis, el CONTRACTISTA hagués incorregut en mora per causes imputables a aquest, 
VIMED podrà optar per resoldre el contracte amb la pèrdua de la garantia definitiva o per imposar 
una penalitat de l’u per cent (1%) del preu del contracte per cada setmana de retràs. Aquesta 
penalitat es deduirà de la corresponent factura.  
 

c) Penalitat per la suspensió o paralització total i absoluta de les prestacions objecte del 
contracte imputable al CONTRACTISTA 
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VIMED podrà exigir penalitats al CONTRACTISTA per aquest concepte de fins a un deu per cent 
(10%) del preu del contracte. S’entén per paralització total i absoluta, l’abandonament de les 
instal·lacions i de prestació del servei pel CONTRACTISTA per un termini superior a vint-i-quatre 
(24) hores sense causa justificada o admesa per VIMED.  

 
d) Penalitat per inobservança dels requeriments i ordres efectuades per VIMED 

 
VIMED podrà exigir penalitats al CONTRACTISTA per import de mil euros (1.000,00€) per cada 
cop que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Aquest incompliment inclourà l’incompliment 
per part del CONTRACTISTA d’ordres donades per VIMED quan VIMED consideri que es 
perjudica greument el correcte desenvolupament dels treballs.  

 
e) Penalitat per inobservança dels requisits d’ordre formal establerts als plecs, al contracte o 

en qualsevol normativa aplicable a la prestació dels serveis i a les disposicions per 
execució d’aquest 
 
VIMED podrà exigir penalitats al CONTRACTISTA per import de mil euros (1.000,00€) per cada 
cop que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.  

 
f) Penalitat per incompliment d’obligacions configurades com a condicions especials 

d’execució en el plec o al contracte 
 
En cas que el CONTRACTISTA incompleixi alguna de les obligacions configurades com a 
condicions especials d’execució recollides al Plec i/o al contracte, VIMED podrà acordar una 
penalitat econòmica cada cop que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, per un import de 
mil euros (1.000,00€) per cada incompliment, que es farà efectiva a la factura mensual del mes en 
curs; sense perjudici de la facultat que tingui VIMED per a poder resoldre el contracte.  

 
La suma de les penalitats detallades tindrà com a límit màxim quantitatiu el vint per cent (20%) del 
preu final del servei.  

 
L'import de les penalitats es deduiran de les factures a emetre i, si escau, i a lliure elecció de VIMED, 
de la garantia definitiva constituïda pel CONTRACTISTA.  
 
En cas de procedir contra la garantia definitiva, el CONTRACTISTA estarà obligat a ampliar la 
garantia definitiva fins a cobrir el cinc per cent (5 %) del preu del contracte. 
 
ONZÈ.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
11.1 Garantia definitiva 

 
Abans de la formalització del present contracte, el CONTRACTISTA ha constituït les dues garanties 
definitiva que es referencien a continuació i que en conjunt sumen el cinc per cent (5%) de l’import 
d’adjudicació (IVA exclòs), és a dir, ONZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS D’EURO (11.545,40€): 

 
- Aval prestat per BANCO SANTANDER, S.A. en data 6 de juliol de 2020 per import de CINC MIL 

SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO (5.772,70€), inscrit al 
Registre Especial d’Avals amb núm. 0049-1087-25-2110001034, intervingut pel Notari de Madrid 
Sr. Ignacio Garcia Noblejas Santa Olalla i lliurat a les oficines de VIMED de forma prèvia a la 
formalització del present contracte. 
 

- Aval prestat per BANKIA, S.A. en data 7 de juliol de 2020 per import de CINC MIL SET-CENTS 
SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO (5.772,70€), inscrit al Registre 
Especial d’Avals amb núm. 2020/011.270, intervingut per la Notària de Barcelona Sra. Rosa María 
Pérez Paniagua i lliurat a les oficines de VIMED de forma prèvia a la formalització del present 
contracte. 

 
Qualsevol referència a “garantia definitiva” al llarg d’aquest contracte o en qualsevol dels documents 
que són part integrant del mateix s’entendrà que engloba la suma de les garanties anteriors.  
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La garantia definitiva constituïda respondrà de tots els deutes del CONTRACTISTA dimanants del 
contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que 
en el seu cas podria haver abonat VIMED en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de 
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions del CONTRACTISTA, 
inclosos els que com a conseqüència de l'esmentat incompliment podrien exigir-se a VIMED, per 
l'Administració i, a tots els efectes, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al 
CONTRACTISTA fins al finiment del termini de garantia. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, VIMED podrà procedir lliurement, i per la 
seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les 
quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el 
CONTRACTISTA es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure 
disponibilitat de la garantia per VIMED, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia 
les sumes disposades si així resultés procedent. 

 
11.2 Recepció i termini de garantia  
 
Dins el termini d’UN (1) mes un cop entregades o realitzades les prestacions objecte del present 
contracte, VIMED estendrà acta de conformitat amb els serveis prestats.  
 
VIMED o la persona que designi, procedirà al seu examen i comprovació per determinar si el servei 
s’ha realitzat de conformitat amb el contracte. Per realitzar aquestes operacions, VIMED podrà 
requerir l’assistència del CONTRACTISTA quan ho consideri necessari.  
 
Si VIMED o la persona designada estima conforme als treballs realitzats, emetrà un informe favorable 
i es procedirà a la recepció dels treballs dins el termini màxim d’UN (1) MES comptat des de la data de 
l’últim treball, estenent-se la corresponent acta que acreditarà la seva realització d’acord amb allò 
estipulat al contracte.  
 
En cas que les prestacions objecte del contracte no reunissin les condicions necessàries per procedir 
a la seva recepció, VIMED o la persona designada donarà al CONTRACTISTA les instruccions 
precises per tal que l’última pugui esmenar les mancances o defectes observats fixant un termini a 
aquests efectes, expirat el qual es procedirà a realitzar un nou examen.  
 
Finalitzat el termini concedit per VIMED o la persona designada, sense que el CONTRACTISTA 
hagués esmenat els defectes observats, se li podrà imposar una sanció per incompliment del termini, 
d’acord amb el que estableixi aquest contracte.  
 
Efectuada la recepció o conformitat començarà a córrer el termini de garantia de SEIXANTA (60) 
MESOS coincident amb el fixat al pacte 4.3 del contracte d’obres (resultat de sumar els 24 mesos 
mínims previstos al plec de licitació del contracte d’obres amb els 36 mesos addicionals oferts pel 
contractista de les obres), tal com indicava la lletra E del quadre-resum de característiques del PCAP). 
 
Durant aquest termini de garantia, el CONTRACTISTA restarà obligat a executar totes les tasques 
que li siguin pròpies (elaboració d’informes, etc.).  
 
Transcorregut el termini de garantia, i previ informe favorable de VIMED, es procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva i a la liquidació del contracte. 
 
DOTZÈ.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
El CONTRACTISTA podrà concertar amb tercers la realització parcial de l’encàrrec. En cas de 
subcontractar part de l’execució del contracte, és el contractista principal (això és, el 
CONTRACTISTA) el que assumeix la total responsabilitat del compliment de les obligacions en 
matèria social o laboral a les quals es refereix l’article 201 LCSP d’acord amb allò previst a l’article 
215.4 de la LCSP.  
 
En aquest sentit, al Document Europeu Únic de Contractació presentat al sobre A el CONTRACTISTA 
va declarar que no tenia intenció de subcontractar cap part del contracte.  
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L’empresa CONTRACTISTA ha de comunicar per escrit, com a molt tard, quan iniciï l’execució del 
contracte, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la 
prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 
 
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant de VIMED i l’Ajuntament 
de Viladecans, de conformitat amb aquest contracte i en els termes del plec, inclòs el compliment de 
les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix el plec. El coneixement 
que VIMED tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal. 
 
En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa front VIMED per les 
obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i els subcontractes. 
 
En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les 
causes de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. El pagament a les empreses subcontractistes i 
a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
De conformitat amb el que determina la LCSP, VIMED podrà en qualsevol moment verificar l'estricte 
compliment dels pagaments que el CONTRACTISTA ha de fer a tots els subcontractistes o 
subministradors que participin en l’execució d’aquest contracte. 
 
A tal efecte, i si així ho sol·licita VIMED el CONTRACTISTA haurà de facilitar  la relació detallada 
d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva 
participació, juntament amb aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun 
d'ells que guardin una relació directa amb el termini de pagament.  
 
Així mateix, hauran d'aportar a sol·licitud de VIMED el justificant de compliment dels pagaments a 
aquells una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'art 
228 i en la Llei 3/2004 , de 29 de desembre, en el que li sigui d'aplicació.  
 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en aquest contracte o en el 
plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 
 
La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació, com també la manca 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposició al 
CONTRACTISTA d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de l’import del subcontracte. 
 
TRETZÈ.- PROTECCIÓ DE DADES  
 
13.1 Informació relativa al tractament de dades personals 

 
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, es deixa constància del següent:  

 
a. La documentació requerida per participar al procediment de licitació que contingui dades de 

caràcter personal era necessària per a participar-hi.  
 

b. En relació amb la documentació presentada pel CONTRACTISTA que conté dades de caràcter 
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.) el 
CONTRACTISTA garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 



 
CONTRACTE SERVEIS CONTROL QUALITAT OBRES URBANITZACIÓ SECTOR LLEVANT (049.FP14.019) 

Pàg.  14 de 16 
 

   
    

 

interessades/afectades per facilitar la informació mencionada a VIMED, a fi de licitar en el 
procediment de contractació.  
 

c. La documentació presentada pel CONTRACTISTA que contingui dades de caràcter personal 
serà dipositada a les oficines de VIMED ubicades al carrer Pompeu Fabra núm. 50 de 
Viladecans (CP 08840) i serà tractada per VIMED per a donar compliment a les finalitats 
establertes a la normativa de contractació pública que resultin aplicables a VIMED. Els 
destinataris d’aquesta informació serà VIMED, l’Ajuntament de Viladecans, si s’escau, així com 
aquelles persones que realitzin tasques de fiscalització o aquelles persones que, en l’execució 
del contracte, necessàriament hi hagin d’accedir.  
 

d. La presentació de l’oferta i documentació sol·licitada implica que el CONTRACTISTA autoritza 
a VIMED a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i en el marc de 
l’execució d’aquest contracte.  
 

e. Els interessats/afectats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició així 
com els drets de limitació del tractament i portabilitat de les dades dirigint un escrit a 
lopd@vigem.cat, essent VIMED la entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la 
lletra c. anterior, acreditant la identitat de la persona que exerceix el dret.  

 
13.2 Informació relativa als requisits del proveïdor que tractarà dades per compte del 
CONTRACTISTA i actua com a encarregat de tractament 

 
El CONTRACTISTA s’obliga a complir amb les prescripcions previstes a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les incloses a l’article 28 del 
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 2 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de 
les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades (RGPD) i a l’article 28 i correlatius de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LO 3/2018). En aquest sentit, el 
CONTRACTISTA haurà d’oferir garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives 
apropiades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits exigits per la normativa aplicable 
i garanteixi la protecció dels drets dels interessats.  
 
Així mateix, aquest haurà de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de 
tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD i 30 de la LO 3/2018 en relació al deure de portar un 
registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable i 
l’article 32.1 RGPD. en relació al deure d’aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per 
garantir un nivell de seguretat adequat al risc i disposar d’un Delegat de Protecció de dades si 
correspon.   
 
CATORZÈ.- CONFIDENCIALITAT  
 
EL CONTRACTISTA està obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la 
qual tingui accés per a l’execució del contracte, que així s’indiqui al contracte o que així li indiqui 
VIMED, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal, i en especial:  
 

a) Estratègia corporativa i de màrqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes de 
vendes i resultats d’investigacions.  

b) Mètodes i procediments de negoci, informació tècnica i “know-how” relativa als respectius 
negocis que no estigui disponible per al públic en general, incloent invents, dissenys, 
programes, tècniques, sistemes de bases de dades, fórmules i idees.  

c) Contactes de negoci, llistes de clients i proveïdors i detalls dels contractes subscrits amb ells.  
d) Nivells de “stock”, vendes, nivells de despesa i polítiques de compres i preus.  
e) Pressupostos, comptes de gestió, informes comercials i altres informes financers.  
f) Qualsevol document o material identificat com a “confidencial”.  

 
Aquest deure de confidencialitat respecte de documents, materials i informació es mantindrà durant un 
termini de CINC (5) anys. Únicament es podrà difondre el seu contingut sota autorització expressa de 
VIMED. L’incompliment del previst en aquesta clàusula atorgarà el dret a VIMED a percebre una 
indemnització pel perjudici causat.  

mailto:lopd@vigem.cat
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QUINZÈ.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
  

El CONTRACTISTA lliurarà a VIMED tota la informació elaborada i recopilada durant el 
desenvolupament dels treballs, i per tant li cedeix, amb caràcter exclusiu, tots els drets d’explotació 
sobre els treballs que s’elaborin com a objecte del present contracte, sense límit de temps ni d’àmbit 
territorial o d’idioma.  
 
VIMED es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar i, de qualsevol manera, explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers, productes gràfics o audiovisuals preparats a partir dels 
documents que formen els treballs.  
 
El CONTRACTISTA no podrà divulgar en forma parcial o total, directa o extractada, el contingut dels 
treballs, inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest contracte, sense prèvia autorització.  
 
El CONTRACTISTA es comprometrà a mantenir la confidencialitat de la informació a que tingui accés 
durant l’execució de l’obra, no podent utilitzar, exposar, publicar o comercialitzar, ni ell ni per a tercers, 
cap informació i coneixement que tingués en el desenvolupament dels treballs de Control de Qualitat 
relacionats amb les obres, al marge de VIMED o en perjudici dels seus interessos. 
 
SETZÈ.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
16.1 Suspensió ordinària 

 
El contracte podrà ser suspès, ja sigui temporalment o definitiva, per acord de VIMED o perquè el 
CONTRACTISTA opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu 
superior a quatre (4) mesos, comunicant-ho a VIMED amb un mes d’antelació, com a mínim.  
 
En tot cas, VIMED ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent d’ofici o a sol·licitud de l’empresa 
CONTRACTISTA, de conformitat amb el que preveu l’article 208.1 de la LCSP.  
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’haurà de subscriure una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i el CONTRACTISTA i s’ha d’estendre dins del termini màxim 
de dos (2) dies hàbils, a comptar des del dia següent de l’acord de la suspensió. 
 
VIMED haurà d’abonar a l’empresa CONTRACTISTA els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb allò previst a l’article 208.2 LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a 
l’empresa CONTRACTISTA només inclourà els conceptes indicats en aquest article. 
 
16.1 Suspensió extraordinària 
 
En cas que una autoritat competent decreti una situació d’excepcionalitat que impedeixi continuar 
executant i obligui, de forma temporal, a suspendre l’execució de l’objecte del contracte; s’acordarà la 
suspensió d’aquest contracte fins que la situació d´excepcionalitat finalitzi. En aquest cas, s´haurà 
d’aixecar l’acta de suspensió corresponent en la qual es reflectiran les circumstàncies que han motivat 
la suspensió, la situació en què es troba l´execució del contracte i, si procedeix, els treballs 
estrictament necessaris per assegurar la seguretat i salubritat de les persones i els treballs que 
s’hagin d’executar mentre duri la suspensió extraordinària del contracte. 
 
EL CONTRACTISTA no tindrà dret a reclamar cap tipus d’indemnització envers a VIMED pel temps 
que duri la situació d’excepcionalitat, assumint el CONTRACTISTA les despeses derivades del 
contracte durant el període de suspensió. VIMED abonarà al CONTRACTISTA les despeses que 
corresponguin per a l’execució dels treballs necessaris per assegurar la seguretat i salubritat de les 
persones i dels treballs que s’hagin indicat a l’acta de suspensió, d’haver-ne indicat. 
 
VIMED atorgarà una ampliació del termini d’execució del contracte pel temps corresponent al període 
de suspensió, si així ho sol·licita el CONTRACTISTA, i VIMED no aplicarà cap penalitat al 
CONTRACTISTA per aquesta ampliació del termini ni exigirà al CONTRACTISTA cap indemnització 
per aquest concepte. 
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En el moment que cessi la situació d´excepcionalitat es reprendrà l´execució objecte del contracte; i 
en conseqüència totes les activitats vinculats a ell. 
 
DISSETÈ.-  RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte es podrà resoldre per les causes i motius i amb els efectes que estableix la normativa 
vigent de contractació pública, i a més, per les següents:  
 

- Incompliment de les obligacions configurades com a condicions especials d’execució 
- Qualsevol altra causa legalment prevista.  

 
La concurrència de qualsevol de les causes senyalades donarà lloc als efectes establerts a la 
normativa vigent, portant-se a terme el procediment de resolució del contracte que es determina legal i 
reglamentàriament a la normativa vigent de contractació pública (amb el compliment dels requisits i 
del procediment establerts a l’article 191 de la LCSP i als apartats a, b, c i d de l’article 109 del RD 
1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions públiques). 
 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són els que estableixen els articles 212, 213 i 
311 a 313 de la LCSP 
 
DIVUITÈ.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L. (VIMED) té la condició de poder 
adjudicador i no té el caràcter d’administració pública als efectes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
A tal efecte, pel que fa als efectes i extinció del contracte, queda subjecte a les normes de dret privat i 
a aquelles normes a les que es refereix el paràgraf primer de l’art. 319 de la LCSP en matèria 
mediambiental, social o laboral, de condicions especials d’execució, de modificació del contracte, de 
cessió i subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació; i la causa de resolució del 
contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte conforme als arts. 204 i 205 LCSP; regint-se per aquest contracte, 
els plecs i demés documents contractuals indicats al pacte primer d’aquest contracte, i en tot allò no 
previst a per la  legislació civil, mercantil i processal espanyola. 
 
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als 
efectes, compliment i extinció d’aquest contracte, d’acord amb allò previst a l’article 27 del LCSP; amb 
excepció de les modificacions contractuals esmentades a les lletres b i c de l’apartat 1 de l’esmentat 
article 27. 
 
Les parts es sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat 
de Gavà, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
I per tal que així consti, ambdues parts signen el present contracte de forma electrònica, en la data 
indicats en l’encapçalament. 
 

SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA S.L. 
(VIMED) 

EL CONTRACTISTA 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Alicia Valle 
Cantalejo 
Consellera Delegada 
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Gerent 
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Herguido 
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Taxonera 
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