PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, COM A LLEI
FONAMENTAL DEL CONTRACTE, REGIRÀ EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
PER A LA CONTRACTACI Ó DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I
PUBLICITAT; EL MANTENIMENT DE CARTELLERES PUBLICITÀRIES I EL SERVEI DE
PENJADA I DESPENJADA DE PANCARTES, BANDEROLES I DOMASSOS . (RESERV AT
A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIATIVA SOCIAL I EMPRES ES
D’INSERCIÓ).

I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte i condició de caràcter reservat
És objecte del present contracte la prestació del servei de distribució de documentació i
publicitat; el manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i despenjada de
pancartes, banderoles i domassos.
El conjunt d’actuacions que configuren la totalitat de la prestació objecte d’aquest contracte,
consten detallades, tant en la seva formulació com en els requisits de la seva execució, en el
Plec de prescripcions tècniques.
De conformitat amb allò disposat a la Disposició Addicional Quarta de la LCSP la present
Contractació queda Reservada a CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIA TIV A
SOCIAL i a EMPRESES D’INSERCIÓ , segons queda regulat en el text refós de la Llei general
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovada mitjançant el
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i que contractin persones amb especials
dificultats
Els Centres especials de treball d’iniciativa social, estan regulats als articles 43 i següents del
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; a la disposició
final catorzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; al Reial
decret 2273/1985, de 4 de desembre, per la qual s’aprova el Reglament dels centres especials
de treball; i l’Ordre de 12 de juny de 1992, per la qual es crea el registre de centres especials
de treball i la comissió d’avaluació i seguiment dels programes de suport a la integració laboral
de disminuïts.
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Aquests centres especials de treball d’iniciativa social han d’estar qualificats com a tal i inscrits
en el registre de centres corresponent, que en el cas de Catalunya és el Registre de centres
de treball especial que gestiona el departament d’ Empresa i Treball de la Generalitat.
Les Empreses d’inserció estan regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre per a la
regulació del règim de les empreses de inserció i al Decret 277/2003, de 4 de novembre, de
funcionament i competència del Registre administratiu d'empreses d'inserció de Catalunya.
1.1 L’objecte del present contracte es divideix en els lots següents:
Lot 1: Servei de distribució:
Serveis de distribució consistents en bustiades de fulls informatius, fulletons o revistes,
repartiment i enganxada de cartells, logística i manipulació de materials.
Lot 2: Servei de manteniment de cartelleres publicitàries:
Garantir la neteja periòdica de les cartelleres publicitàries municipals per tal que se’n pugui
fer ús, tant per part dels ciutadans com del propi Ajuntament.

Ivan González Galdeano

Signatura 1 de 1

Lot 3: Servei de pancartes, banderoles i domassos:

1

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

445cbc46abc04728b0b65cef4c90d4f9001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El servei són totes aquelles tasques que permetin penjar i despenjar pancartes, banderoles i
domassos.
Justificació de la no creació d’altres lots:
En virtut de l’apartat 3. de l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual 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,
Lot 1: Servei de distribució:
La naturalesa de les diferents prestacions d’aquest lot té unes característiques i nexe comuns
que impossibiliten tècnicament la desvinculació d’aquelles. En aquest sentit les campanyes
de publicitat estan fent servir normalment més d’una de les prestacions del lot.
La correcta execució de les diferents prestacions implicaria la necessitat de coordinar
l'execució d’aquestes, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i
execució per una pluralitat de contractistes diferents.
Per tot això el lot no és susceptible d’ésser dividit en lots menors.
Lot 2: Servei de manteniment de cartelleres publicitàries:
La prestació és única i per tant indivisible.
Lot 3: Servei de pancartes, banderoles i domassos
La prestació és única i per tant indivisible.
1.2 Els codis relatius al Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) són els
següents:
Lot 1: 64121100-1
79824000-6

Serveis de distribució postal
Serveis d’impressió i distribució

Lot 2: 90910000-9
Lot 3: 79341400-0

Serveis de neteja
Serveis de campanyes de publicitat

08/04/2022

Codi CPA:
Lot 1: 64.12.12 Altres Serveis de correus
Lot 2: 74.70.16 Altres Serveis de neteja
Lot 3: 74.40.12 Serveis de planificació, creació i col·locació de publicitat
1.3 Necessitat administrativa:
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de la prestació que es pretén
contractar, així com la insuficiència de mitjans consten justificats en la memòria de
contractació elaborada pel tècnic municipal.
1.4 Consulta de Plecs:
Per consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil del contractant
a través de l’adreça següent:
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2. Règim jurídic de la contractació
El contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest Plec de clàusules administratives
(en endavant PCAP) i pel PPT, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
− 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 (en endavant LCSP).
− RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
− RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions anteriors.
− Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en allò que
resulti aplicable.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als c ontractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de Dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de Dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i de les instruccions o altres normes que resultin
d’aplicació en la seva execució, no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
Formaran part del contracte, a més del present PCAP i del PPT, els següents documents, que
tindran el caràcter d’essencials:
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−
−

La proposició presentada pel licitador.
El document on es formalitzi el contracte.

La naturalesa jurídica d’aquest contracte és la d’un contracte típic de serveis, regulat en el
Capítol V del Títol II del Llibre II LCSP.
3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació per la durada inicial del contracte, que és de tres anys, és de
setanta-cinc mil vuit-cents vint-i-quatre euros amb deu cèntims (75.824,10 €), IVA inclòs.
La distribució per lots és la següent:
Lot
Lot 1: Distribució de documentació
Lot 2: Manteniment de cartelleres
Lot 3: Penjar i despenjar pancartes i
banderoles

11.643,58 €
468,60 €

Pressupost
total
67.089,22 €
2.700,00 €

4.987,50 €

1.047,38 €

6.034,88 €

62.664,55 €

13.159,56 €

75.824,10 €

IVA (21%)
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Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden ofertar els
licitadors que optin al contracte. En cap cas suposa una obligació de despesa per part de
l’Ajuntament, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitat que es produeixin
durant l’execució del contracte, facturant-se mensualment els serveis prestats al preu ofertat.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el referit preu màxim, indicant l’IVA
a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost base de licitació s’ha calculat d’acord amb una previsió de les necessitats de
l’Ajuntament en cadascun dels lots, a partir de les operacions efectuades els anys 2018 i
2019. Els preus unitaris s’han obtingut a partir de l’estudi de Costos i sistema de determinació
de preus (punt 3.2.2 de la memòria justificativa del contracte). D’acord amb aquesta previsió,
les necessitats que s’han de cobrir en cadascun dels Lots pel període inicial de tres anys és
el següent:
Lot 1: Distribució de
docum entació

Preu
m itjà

Total base

177

66,60 €

11.788,20 €

2.475,52 €

14.263,72 €

Bustiades

84

494,11 €

41.505,24 €

8.716,10 €

50.221,34 €

Logística i m anipulació

15

143,48 €

2.152,20 €

451,96 €

2.604,16 €

55.445,64 €

11.643,58 €

67.089,22 €

Quant.

Repartir Cartells

Total Lot 1
Lot 2: Manteniment de
cartelleres

Preu
mitjà

Total base

IVA (21%)

Total final

6

371,90 €

2.231,40 €

468,60 €

2.700,00 €

2.231,40 €

468,60 €

2.700,00 €

Total Lot 2
Quant.

Preu
mitjà

Total base

IVA (21%)

Total final

Penjar/despenjar pancartes

105

35,00 €

3.675,00 €

771,75 €

4.446,75 €

Penjar/despenjar banderoles

75

17,50 €

1.312,50 €

275,63 €

1.588,13 €

4.987,50 €

1047,38 €

6.034,88 €
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Total Lot 3

Tenint en compte una previsió d’inici del contracte al juny de 2022, el desglossament anual
del pressupost base de licitació de cada lot, IVA inclòs, per a la durada inicial del contracte de
3 anys és el següent:
2022

2023

2024

2025

(7 mesos)

(12 mesos)

(12 mesos)

(5 mesos)

Any

Total

Lot 1

14.026,05 €

22.363,07 €

22.363,07 €

8.337,02 €

67.089,21 €

Lot 2

450,00 €

900,00 €

900,00 €

450,00 €

2.700,00 €

Lot 3

1.650,00 €

2.011,63 €

2.011,63 €

361,63 €

6.034,89 €
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Neteja i m anteniment cartelleres
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El preu del contracte ha estat determinat en base a preus unitaris, partint del cost salarial
establert en el conveni col·lectiu sectorial de referència (Conveni col·lectiu de treball del sector
de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi 79000805011995 ),
publicat el 26/10/2016), i del salari mínim interprofessional, prenent com a base les categories
professionals del perfil requerit per al desenvolupament dels serveis i que consten a la
memòria justificativa del contracte.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure l’IVA, com a partida independent. En
el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions
establertes en aquest plec, que s’han de complir durant l’execució del contracte.

3.2 Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte és de cent vint-i-cinc mil tres-cents vint-i-nou euros amb
nou cèntims (125.329,09 €) per 3 anys de període inicial del contracte, més dues pròrrogues
d’un any cadascuna, més un 20% del preu base de licitació per possible modificació de
contracte, IVA no inclòs.
Tenint en compte una previsió d’inici del contracte a març de 2022, el valor estimat per a cada
lot, distribuït per anualitats, és el següent:
Lot 1: Servei de distribució
Període inicial
2022

2023

11.591,78

18.481,88

2024

Pròrroga
2025

18.481,88 6.890,10

m odificació

2025

2026

2027

11.591,78

18.481,88

6.890,10

(20%)
18.481,88

TOTAL
110.891,26

Lot 2: Servei de m anteniment de cartelleres publicitàries
Període inicial
2022
371,90

2023
743,80

2024
743,80

Pròrroga
2025
371,90

2025
371,90

2026
743,80

Modificació
2027
371,90

(20%)
743,80

TOTAL
4.462,81

Lot 3: Servei d’instal·lació de pancartes i banderoles
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Període inicial

Pròrroga

m odificació

2022

2023

2024

2025

2025

2026

2027

(20%)

TOTAL

1.363,64

1.662,50

1.662,50

298,87

1.363,64

1.662,50

298,87

1.662,50

9.975,02

L’import del valor estimat del contracte s’ha calculat tenint en compte les possibles pròrrogues
que es preveuen i la possibilitat de modificar el contracte de fins a un 20% del pressupost
base de licitació.
3.3 Consignació pressupostària:
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva, pel que fa a l’any 2022, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
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Departament/Àrea
Seguretat ciutadana
Territori
Comunitat
Promoció econòmica
Promoció econòmica
Educació/Esports
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Educació/Esports
Promoció econòmica
Comunicació

Orgànica
08
05
04
06
11
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
06
06

Funcional
130A0
150A0
231A0
241A0
241B0
326B0
3321D
333A0
334G0
338A0
338C0
338F0
338G0
338I0
341B0
430A0
491D0

Econòmica
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602

Import
87,50
217,26
347,62
217,26
74,49
650,00
250,00
550,00
1.500,00
200,00
1.000,00
100,00
1.000,00
250,00
50,00
1.906,92
5.625,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Lot 2: Servei de manteniment de cartelleres publicitàries:
Departament/Àrea
Comunicació

Orgànica
06

Funcional
491A0

Econòmica
21900

Import
450,00 €

Lot 3: Servei de pancartes, banderoles i domassos:
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Departament/Àrea
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Educació/Esports
Educació/Esports
Seguretat ciutadana
Promoció econòmica

Orgànica
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
06

Funcional
3321D
333A0
338G0
338F0
338I0
338A0
338C0
334G0
326B0
341B0
135A0
430A0

Econòmica
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602

Import
100,00
250,00
150,00
100,00
100,00
100,00
150,00
250,00
100,00
50,00
100,00
200,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix la Disposició
addicional segona LCSP, al tractar-se d’un contracte que preveu una durada de cinc anys,
incloent les pròrrogues. No obstant, dita competència es troba delegada en la Junta de Govern
Local d’acord amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27 de maig de 2021.
5.Durada del contracte i pròrrogues
La durada del contracte s'estableix per un període de tres (3) anys, a comptar des de la
formalització del contracte. El contracte es podrà prorrogar mitjançant dues pròrrogues d’un
(1) any més cadascuna d’elles, amb un preavís mínim de 2 mesos abans de l’inici de
cadascuna de les pròrrogues.
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L’expedient per l’adjudicació del servei es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme en
procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant l’aplicació de diversos criteris de
valoració, en virtut d’allò que estableix l’article 145 LCSP.
El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que preveu
l’article 22 de la LCSP llindars dels contractes subjectes a regulació harmonitzada i la posterior
actualització mitjançant Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la que es publiquen
els límits dels diferents contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1
de gener de 2022.
7. Mitjans de comunicació electrònics
D’acord amb la Disposició addicional 15a LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos
de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electrònic i als telèfons mòbils que els licitadors hagin facilitat a aquest efecte en la declaració
responsable.
8. Capacitat
8.1 Empreses capacitades:
Estan capacitades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:

08/04/2022

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65
LCSP.
- Tenir la condició de Centre Especial de Treball d’ iniciativa social, d’acord amb el que preveu
l’article 43.4 del text refós de la Llei General de drets de les persones discapacitades i de la
seva inclusió social, aprovada per Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre o bé
tenir la condició d’empresa d’inserció, d’acord amb el que preveu la llei 44/2007, de 13 de
desembre per a la regulació del règim de les empreses de inserció i al Decret 277/2003, de 4
de novembre, de funcionament i competència del Registre administratiu d'empreses d'inserció
de Catalunya.
- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en algun
motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de
les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 LCSP, la qual cosa poden
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 LCSP.
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 11 d’aquest plec.
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
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Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’actuació de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
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Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció
del contracte.
8.2. Acreditació de la capacitat d’obrar:
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitj ançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, en què constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
També cal portar el NIF de l’empresa. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles
persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la ins cripció
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha
signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC),
sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual
o superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referènc ia
l’article 80 de la LCSP.
8.3. La condició de Centre Especial de Treball d’iniciativa social o d’Empresa d’inserció
s’acreditarà amb:
A) En el cas d’un Centre Especial de Treball d’iniciativa social:
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1. La personalitat jurídica dels titulars i promotors.
a) En el cas de Centres Especials de Treball promoguts i participats en més d’un 50% per una
o varies entitats públiques o privades, que no tinguin ànim de lucre o que tinguin reconegut el
seu caràcter social en els seus Estatuts, ja siguin associacions, fundacions, corporacions de
dret públic, cooperatives d’iniciativa social o d’altres entitats de l’economia social :
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Certificat d’inscripció al Registre de Centres Especials de Treball expedit per la
Generalitat o organisme autonòmic competent, constant la titularitat.
Escriptura pública de constitució o d’acord social, constant de manera fefaent la seva
participació exacte.
Copia del CIF dels titulars majoritaris o bé, certificació de inscripció en un registre
públic de les entitats titulars la forma jurídica de la qual evidenciï la falta d’ànim de lucre o el
reconeixement del seu caràcter social, com es el cas del registre d’associacions, de
fundacions, o de cooperatives de iniciativa social.

8

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

445cbc46abc04728b0b65cef4c90d4f9001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

b) En el cas de Centres Especials de Treball la titularitat dels quals majoritàriament
correspongui a una o varies societats mercantils en les que la majoria del seu capital social
sigui propietat d’algun dels ens assenyalats en la lletra a) anterior:
Certificat d’inscripció al Registre de Centres Especials de Treball expedit per la
Generalitat o organisme competent, constant la titularitat.
Escriptura pública de constitució o d’acord social, constant de manera fefaent la seva
participació exacta i que la majoria del capital, de la titularitat de les accions o de les
participacions de la societat pertanyen a una entitat pública o privada sense ànim de lucre o
que tingui reconegut el seu caràcter social en els seus estatuts .
Copia dels estatuts, figurant de manera fefaent l’absència d’ànim de lucre i l’obligació
de reinvertir íntegrament els beneficis en la creació d’oportunitats de llocs de treball per a
persones amb discapacitat i la millora continua de la seva competitivitat i de la seva activitat
d’economia social, amb opció de reinversió en el propi CET o en altres CET de iniciativa
social.
B) En el cas d’una Empresa d’inserció:
Certificat d’inscripció al Registre corresponent segons la forma jurídica del licitador
(Registre Mercantil, Registre d’Associacions, etc ) i al Registre Administratiu d’Empreses
d’Inserció de la Generalitat o Registra Administratiu de competència autonòmica equivalent.
8.4. Unions temporals d’empreses:
L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, sense que sigui necessària la formalització en escriptura pública fins que no
se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant
l’administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la
seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
El caràcter de centre especial d’ocupació d’ iniciativa social ha de concórrer en tots els
integrants de la unió d’empreses
8.5. Concurrència d’empreses que hagin participat en documents preparatoris del
contracte:

8.6 Certificats de registre de licitadors:
De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o bé en el Registre en la
data final de presentació d'ofertes o bé en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI).
També serà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud
d’inscripció en el corresponent registre, juntament amb la documentació preceptiva per a
aquesta finalitat, sempre que la sol·licitud d’inscripció sigui anterior a la data final de
presentació d’ofertes. Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació del justificant
de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent registre i una declaració responsable
d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.
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Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre que es garanteix i
que la seva participació no falseja la competència.
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La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons
el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, els elements següents:
- Les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial
- La solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres
circumstàncies inscrites, la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin
de constar.
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació
de l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACI Ó
DEL CONTRACTE
9. Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?pagingNumberPer=
10&reqCode=searchCn&sort Direction=1&idCap=9065383& pagingP age= 1&
Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents a la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant, d’acord amb l’article 159.3 LCSP.
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en aquest plec i la seva
presentació suposarà l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de
les clàusules, així com del PPT.

08/04/2022

Cada licitador només podrà presentar una única proposició, sense perjudici de l’admissibilitat
de millores o variants quan així s’estableixi expressament.
Tampoc es podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres empreses si ja s’ha
fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes
donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que s’hagin subscrit.
Un cop presentada una proposició, no podrà ser retirada.
10. Forma com s’han de presentar les proposicions
Les proposicions hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Cataluny a
en dos sobres, pel lot 1, i en sobre únic pels lots 2 i 3.
La presentació dels sobres per optar a l’adjudicació dels respectius lots haurà de contenir la
documentació que a continuació s’indica:
Lot 1:
Sobre núm. 1:

Ivan González Galdeano
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a) Declaració responsable del compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que figura en l’annex I.
b) Documentació relativa als criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn
d’un judici de valor. Aquesta documentació es presentarà en format de Pla de Treball
segons les indicacions establertes a la clàusula 12 d’aquest plec .

ADVERTÈNCIA: La documentació que conté el sobre precedent (1) no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre 2 relatiu a la proposta dels criteris
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la
licitació quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del
contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa
als criteris de valoració subjectiva.
-

Sobre núm. 2:
a) Oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables automàticament, d’acord amb el
model que figura en l’annex II.

Lot 2:
-

Sobre únic:
a) Declaració responsable del compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que figura en l’annex I.
b) Oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables automàticament, d’acord amb el
model que figura en l’annex III.

Lot 3:
-

Sobre únic:

08/04/2022

a) Declaració responsable del compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que figura en l’annex I.
b) Oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables automàticament, d’acord amb el
model que figura en l’annex IV.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida, quan els sigui
requerida.
Els licitadors no podran presentar variants ni millores en les seves ofertes.

Ivan González Galdeano
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11. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica - financera i tècnica, així com de
l’habilitació professional
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Únicament haurà d’acreditar la solvència i, si s’escau, l’habilitació empresarial, el licitador que
es proposi com a adjudicatari del contracte. Per a l’acreditació, que serà necessària per
procedir a l’adjudicació, s’haurà d’aportar la documentació que seguidament es relaciona.
11.1 Solvència econòmica i financera :
La solvència econòmica s’acreditarà mitjançant la documentació conforme l’empresa ha
realitzat un volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix i
el present contracte, referit al millor dels tres últims exercicis comptables de, com a mínim,
l’anualitat mitjana del contracte de cada Lot al que es presenti.
El volum anual de negocis de licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués i nscrit en el
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
11.2 Solvència tècnica o professional (per qualsevol dels següents mitjans):
La solvència tècnica atenent els coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, el
licitador, s’acreditarà mitjançant la documentació justificativa dels principals serveis o treballs
realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el
curs dels darrers tres últims exercicis comptables de, com a mínim, el 70 % de l’anualitat
mitjana del contracte de cada Lot al que es presenti.
Alternativament a l’anterior, les empreses de nova creació també poden acreditar la solvència
tècnica mitjançant la relació laboral amb un treballador/a que hagi cursat estudis que c apacitin
per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies, i per
planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent ,
en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.
La formació que poden tenir, de forma no exhaustiva i a nivell exemplificatiu, pot ser:

08/04/2022

Família professional: Comerç i màrqueting
Codi
Qualificacions professionals.
COM411_1
Activitats auxiliars de magatzem
COM315_3
Gestió i control de l’aprovisionament
COM317_3
Organització del transport i la distribució
COM318_3
Organització i gestió de magatzems

Nivell
1
3
3
3

Legislació
RD1179/2008
RD 109/2008
RD 109/2008
RD 109/2008

El lloc de treball que haurà de tenir haurà de tenir les competències pròpies per a organitzar
l’objecte del lot al que presentin oferta, que a nivell exemplificatiu i sense caràcter exhaustiu
podrà ser:
▪ Cap de trànsit o de circulació
▪ Cap d’administració en transport terrestre, marítim i aeri.
▪ Consignatari
L’acreditació es formalitzarà mitjançant currículum vitae amb aportació de titulacions
formatives/acadèmiques del treballador/a i TC2 de l’empresa que acrediti la seva relació
laboral.
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12. Criteris per l’adjudicació del contracte
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’article 145 LCSP, criteris que versaran
sobre els aspectes econòmics i qualitatius relatius a l’objecte del contracte.
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Cada lot es valorarà sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma següent:
Lot 1: Servei de distribució
Criteris que necessiten un judici de valor
1. Control de qualitat

Puntuació màxima
15

Criteris avaluables automàticament
1. Oferta econòmica

Puntuació màxima
85

a) Criteris que necessiten un judici de valor: fins a 15 punts
Es valorarà que el licitador presenti un Pla de Treball on s’inclogui un detallat protocol
de Control de qualitat, i es valorarà el sistema proposat per tal de fer el control i
seguiment de les incidències derivades de variacions en les direccions de distribució,
canvis d’adreça, adreces incorrectes, per desocupació o pel fet de no haver pogut
bustiar, així com els registres i informes d’incidències que puguin incidir en la millora
d’aquest criteri.

b) Criteris avaluables automàticament: fins a 85 punts
S’atorgaran fins a 85 punts segons el percentatge de baixa econòmica que s’ofereix i
sobre el preu de licitació.
Es valoraran les ofertes presentades atenent a la següent fórmula creixent (a més
baixa puntuació), arrodonida a la unitat inferior, amb un màxim de 85 punts:
𝑃𝑏 = 𝐵 × 85
On,
Pb és la puntuació de l’apartat b)
B és la baixa de l’oferta, en %

Lot 2: Servei de manteniment de cartelleres publicitàries
A. 100 punts depenen de criteris avaluables automàticament
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S’atorgaran fins a 100 punts segons el percentatge de baixa econòmica que
s’ofereixi sobre el preu de licitació.
Es valoraran les ofertes presentades atenent a la següent fórmula creixent (a
més baixa puntuació), arrodonida a la unitat inferior, amb un màxim de 100
punts:
𝑃𝑏 = 𝐵 × 100
On,
Pb és la puntuació
B és la baixa de l’oferta, en %
Lot 3: Servei de pancartes, banderoles i domassos
A. 100 punts depenen de criteris avaluables automàticament

Ivan González Galdeano
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S’atorgaran fins a 100 punts segons el percentatge de baixa econòmica que
s’ofereixi sobre el preu de licitació.
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Es valoraran les ofertes presentades atenent a la següent fórmula creixent (a
més baixa puntuació), arrodonida a la unitat inferior, amb un màxim de 100
punts:
𝑃𝑏 = 𝐵 × 100
On,
Pb és la puntuació
B és la baixa de l’oferta, en %

13. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d’empat entre proposicions, es seguiran els criteris de preferència en l’adjudicació que
preveu l’article 147.2 LCSP. La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà
aportada pels licitadors si es produís l’empat i no amb caràcter previ.
14. Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà integrada de la forma següent:
Membres
President
Vocals
Secretaria

Titulars
Raül Garcia Ramírez
Sergi Ribas Beltran
Sònia López Martínez
Teresa Pou Busquet
Sergi Bernal Escoté
Ivan González Galdeano

Suplents
Magalí Miracle Rigalós
Albert Puig Tous
Joan Muntal Tarragó
Josep Puigtió Ruiz
Gemma Pascual Pou
Anna Puig Soler

15. Obertura de la documentació i de les proposicions
15.1. Termini per a la constitució de la Mesa i obertura de sobres:
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La mesa de contractació, en acte que s’haurà d’haver convocat amb una antelació mínima de
24 hores, procedirà a l’obertura dels sobres que contenen la declaració responsable. Atès que
la documentació relativa al Lot 1 és diferent a la relativa als Lots 2 i 3, es procedirà tal com a
continuació s’indica.
Als efectes d’aquesta qualificació, el president ordenarà l’obertura dels sobres següents i el
secretari certificarà la relació de documents que figurin en cadascun d’ells.
15.2 Obertura dels sobres del Lot 1:
Pel Lot 1, es procedirà a l’obertura del Sobre 1. Es comprovarà que la declaració responsabl e
compleix amb els requisits establerts en aquest Plec.
Si la Mesa observés defectes materials esmenables, concedirà un termini no superior a tres
dies per tal que el licitador esmeni l’error. La comunicació es realitzarà per l’e-notum, d’acord
amb la clàusula 7 d’aquest Plec, tenint aquest mitjà plena validesa notificadora per considerar
efectuada la sol·licitud d’esmena. Si transcorregut el termini atorgat, el licitador no procedís a
l’esmena, la proposició quedarà definitivament exclosa del procediment de licitació.

Ivan González Galdeano
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Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la declaració responsable, la
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses i excloses a la licitació i les excloses,
així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
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Pel que fa a la documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de valor, la Mesa
traslladarà el seu contingut als serveis competents perquè emetin informe sobre aquests
criteris d’adjudicació en el termini legalment establert.
En qualsevol cas, la mesa no es podrà constituir per a l’obertura dels sobres 2 del Lot 1 fins
que no disposi de l’informe esmentat.
L'òrgan de contractació convocarà, amb idèntica antelació, l'acte d'obertura i lectura dels
criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules.
La mesa, en aquest nou acte, indicarà les proposicions que han estat admeses, les que han
estat rebutjades i les causes d'inadmissió d'aquestes últimes. Així mateix es donarà a conèixer
la valoració assignada als criteris d'adjudicació la quantificació de la qual depengui d'un judici
de valor, i finalment es procedirà a l'obertura i lectura dels criteris quantificables mitjançant
l'aplicació de fórmules.
En la mateixa sessió, la mesa procedirà prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no
compleixin els requeriments del plec, a avaluar i classificar les ofertes.
Posteriorment realitzarà la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació
segons els criteris d’adjudicació continguts en aquest plec.
15.3 Obertura dels sobres dels Lots 2 i 3:
Pels Lots 2 i 3, es procedirà a l’obertura del sobre únic. Es comprovarà que la declaració
responsable compleix amb els requisits establerts en aquest Plec.
Si la Mesa observés defectes materials esmenables, concedirà un termini no superior a tres
dies per tal que el licitador esmeni l’error. La comunicació es realitzarà per l’e-notum, d’acord
amb la clàusula 7 d’aquest Plec, tenint aquest mitjà plena validesa notificadora per considerar
efectuada la sol·licitud d’esmena. Si transcorregut el termini atorgat, el licitador no procedís a
l’esmena, la proposició quedarà definitivament exclosa del procediment de licitació.
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la declaració responsable, la
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses i excloses a la licitació i les excloses,
així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
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A continuació, la mesa procedirà a l’avaluació i classificació de les ofertes per, finalment ,
realitzar la proposta d’adjudicació en favor del candidat amb millor puntuació segons els
criteris d’adjudicació continguts en aquest plec.
15.4 Actuacions de la Mesa per a tots els lots amb posterioritat a la realització de la
proposta d’adjudicació
Un cop feta la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació, la Mesa de
contractació comprovarà en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) que
l’empresa amb millor puntuació es troba degudament constituïda, que el firmant de la
proposició té poder bastant per formular l’oferta, que ostenta la solvència econòmica financera i tècnica – professional necessària i que no està incursa en prohibició de contractar.
Així mateix, la Mesa el requerirà per a que aporti la documentació necessària per a
l'adjudicació en els termes establerts en la clàusula 19 del present plec.

Ivan González Galdeano
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Si el licitador ha fet ús de la facultat d’acreditar la presentació de la sol·licitud d’inscripció en
el RELI o en el ROLECE en una data anterior a la data final de presentació d’ofertes, la Mesa
el requerirà per a que justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud
per contractar, enunciats en el paràgraf anterior (que l’empresa es troba degudament
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constituïda, que el firmant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, que ostenta
la solvència econòmica - financera i tècnica – professional necessària i que no està incursa
en prohibició de contractar).
Es deixarà constància de tots aquests tràmits en l’acta corresponent, que reflectirà el resultat
del procediment.

16. Proposicions anormals o desproporcionades
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que, en el cas del Lot 1, en el
l’oferta econòmica, la puntuació
diferents del preu sigui superior al
administratives particulars per als

qual és contemplen més criteris d’adjudicació a banda de
que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
75% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
criteris que no siguin econòmics.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20%
a la de l’altra oferta.
2. Que, en el cas del Lot 1, en el qual és contemplen més criteris d’adjudicació a banda de
l’oferta econòmica, la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

08/04/2022

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10%
a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que, en el cas del Lot 1, en el qual és contemplen més criteris d’adjudicació a banda de
l’oferta econòmica, la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.
17. Garanties exigibles
-Garantia provisional: No s’exigeix.
-Garantia definitiva: No s’exigeix de conformitat amb l’ apartat 3 de la Disposició Addicional 4ª
de la LCSP, per tractar-se d’un contracte subjecte a reserva.
-Garantia complementària: No s’exigeix

Ivan González Galdeano

Signatura 1 de 1

18. Renúncia i desistiment
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L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació als licitadors, abans de
l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació,
quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà als licitadors
per les despeses en què hagin incorregut, amb la justificació prèvia que haurà de comptar
amb el vistiplau d’un tècnic municipal.
19. Adjudicació
El licitador proposat com a adjudicatari del contracte, abans de l’adjudicació i dins del termini
de 7 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que
preveu l’article 159.4 LCSP, haurà d’aportar la següent documentació:
19.1 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una
llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.
A) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva i, si s’escau, de la garantia
complementària.
B) Si s’escau, documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’ hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
C) En general, la resta de circumstàncies consignades en la declaració responsable aportada,
i la resta que sigui exigible i que no figuri inscrita en el Registre corresponent.
19.2 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en
una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius conforme
es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos
als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitat s
Econòmiques (IAE), d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.
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En relació amb l’IAE:
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’impost i està obligada al
seu pagament, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost. S’ha
d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula
de l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article
82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable en què s’especifiqui el
supòsit legal d’exempció.
En relació amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
- Certificat positiu emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.

Ivan González Galdeano
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- Certificat positiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
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compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Certificat positiu emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empres a
es troba al corrent de les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament.
En tot cas, no s’hauran d’aportar els documents anteriors, si en la declaració responsable s’ha
indicat que l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades
nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària
per accedir-hi.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la
documentació següent:
- Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposic ions en nom d’un altre i còpia del
document nacional d’identitat o passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de reunir
els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit
en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges
de còpies d’escriptures d’apoderament.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència i habilitació.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva i, si s’escau, complementària.
- Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 LCSP.
- La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
D’acord amb els articles 150.2 i 326 LCSP, serà la Mesa de contractació l’òrgan competent
per qualificar els documents aportats pel licitador primer classificat i qui declararà que aquest
compleix amb els requisits exigits en el PCAP o, en cas contrari, qui el declararà exclòs de la
licitació.
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Si la Mesa observa defectes o errors de caràcter esmenable, ho comunicarà al licitador per a
que ho corregeixi en el termini màxim de 3 dies naturals.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que s’atorgui, s’entendrà que el licitador ha retirat
la seva oferta i se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, alhora que es requerirà la mateixa documentació al licitador següent,
per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. L’òrgan de contractació acordarà
l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació,
en resolució motivada que es notificarà a tots els licitadors que haguessin presentat oferta i
es publicarà al perfil de contractant.
20. Formalització del contracte
20.1 Termini i mode de formalització del contracte:

Ivan González Galdeano
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En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, una vegada transcorreguts 15
dies hàbils des de la remissió de la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi
presentat recurs que comporti la suspensió de la formalització, l’ajuntament requerirà el
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licitador perquè formalitzi el contracte en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des
del següent al de la recepció del dit requeriment.
El contracte es formalitzarà en document administratiu, i aquest document serà títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, l’empresa o empreses adjudicatàries
podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les
despeses corresponents.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, un
cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució
de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de
la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
20.2 Incompliment del termini de formalització:
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables
a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es
proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
20.3. Perfeccionament del contracte:
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
20.4. Publicació del contracte:
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació en un termini màxim de 15 dies.
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20.5 Comunicació al Registre Públic de Contractes:
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva
inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin
caràcter de confidencials.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
21. Inici de l’execució del contracte.
El termini d’inici de la prestació serà el primer dia hàbil següent al de formalització del
contracte.

Ivan González Galdeano
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El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les disposicions d’aquest plec i del plec de
prescripcions tècniques, a la normativa, general o sectorial, que li sigui d’aplicació, al contingut
de la proposició formulada per l’adjudicatari en allò que concreti l’objecte o el preu del
contracte, i d’acord amb les normes i instruccions que, en desenvolupament o interpretació
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dels plecs, l’ajuntament comuniqui al contractista. Si aquestes instruccions es formulessin
verbalment, hauran de ser ratificades per escrit a la major brevetat.
L’adjudicatari està obligat a realitzar l'objecte del contracte en els terminis que figurin en el
contracte i haurà de respectar les especificacions determinades en el Plec de prescripcions
tècniques.
22. Responsable del contracte
Es designa al Sr. Sergi Bernal, Tècnic de comunicació d’aquest Ajuntament, com a
responsable del contracte. Al responsable del contracte li correspondrà realitzar els informes
tècnics necessaris per fixar la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, tenint en
compte els criteris d’adjudicació previstos en el present Plec, així com també li correspondrà
realitzar la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització del servei contractat,
i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents.
Tindrà la facultat de control i vistiplau del servei, dictar les instruccions necessàries per la
bona execució del mateix i determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en que
aquest o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representac ió
legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.
23. Compromís d’adscripció de mitjans
No es requereix adscripció de mitjans.
24. Modificació del contracte
24.1 Règim jurídic de la modificació del contracte:
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203
a 207 de la LCSP.
24.2 Causes de modificació del contracte i tramitació de l’expedient:
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Les causes de modificació que es preveuen expressament i fins a un màxim del 20% del
pressupost de licitació són les següents:
-

Increment del servei per una major necessitat de les operacions contemplades als plecs.

En cap cas les modificacions del contracte podran comportar l'establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.
Les modificacions previstes en aquesta clàusula seran obligatòries per al contractista. En cap
cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.
Per a l’aplicació efectiva de les modificacions i la seva valoració es tindran en compte els
preus unitaris fixats a l’oferta econòmica del contractista.
L’expedient de modificació es tramitarà, en tots els casos, de la manera següent:

Ivan González Galdeano
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1. L’expedient s’iniciarà mitjançant informe del tècnic municipal responsable del servei.
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2. Aquest informe es posarà de manifest al contractista, al qual se li atorgarà un tràmit
audiència per un termini de 10 dies hàbils.
3. L’òrgan de contractació, un cop escoltat el contractista, adoptarà l’acord que consideri
procedent sobre la modificació del contracte.
L’acord serà notificat al contractista, tot concedint‐li un termini perquè formalitzi la modificació,
en el supòsit que resulti finalment aprovada i sense perjudici dels recursos administratius o
jurisdiccionals que siguin procedents.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
25. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a continuació, aquells que
resultin del PPT i de la documentació contractual i la normativa aplicable:
a) El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal
a càrrec seu, o d’una organització del servei deficient, de conformitat amb el que preveu
l’article 196 LCSP.
b) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i
estableix l’annex V de la LCSP.

al compliment de les
estableixen el dret de
disposicions de dret
en particular les que

c) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu aplicable.
d) Pel que fa al personal adscrit al contracte, l’empresa ha de complir les obligacions següents:
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Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, acreditant
els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte sense perjudici de la verificació per part de l’Administració
del compliment d’aquells requisits.
En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empres a
contractista assumeix l’obligació de manera real, efectiva i continua, el poder de direcció
inherent a tot empresari.
L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució
del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides
respecte de l’activitat delimitada en el plecs com a objecte del contracte.
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e) L’empresa contractista estarà obligada a proporcionar a l’òrgan de contractació la
informació relativa a les condicions dels contractes de les persones treballadores que hagin
de ser objecte de subrogació. En concret, com a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar
les llistes del personal objecte de subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls
de categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut
anual de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als
quals afecti la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la imposició de
les penalitats establertes en la clàusula trenta-tresena d’aquest plec.
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L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus
treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat Social
meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin
subrogats per una nova empresa contractista.
f) Subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigència del contracte una pòlissa
d’assegurances que cobreixi qualsevol responsabilitat civil derivada del contracte, per un
import igual o superior a al valor estimat del contracte.
26. Condicions especials d’execució
S’estableix com a condició especial d’execució del contracte de l’article 202 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre:
L’empresa contractista garantirà la paritat salarial entre les dones, homes i altres treballadors
identitat o condició sexual o expressió de gènere diferent.
El compliment d’aquesta condició especial de treball s’acreditarà mitjançant informe
semestral, del màxim òrgan executiu de l’empresa, descriptiu de sous i salaris classificat per
raó de gènere.
Les condicions especials d’execució es consideren obligacions essencials a efectes de
resolució del contracte en cas d’incompliment.
27. Subrogació del personal
Als efectes previstos a l’article 130 LCSP, es fa constar que l’empresa que actualment presta
el servei és la FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY, relacionant-se en l’annex V els
contractes de treball vigents que han de ser objecte de subrogació d’acord amb la normativa
laboral.
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Així mateix, i sense perjudici de l'aplicació, si escau, del que estableix l'article 44 del text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, s’imposa l'obligació del contractista de respondre dels salaris impagats als
treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social
meritades, encara en cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats pel nou
contractista, sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim. En aquest
cas, l'Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats,
procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels
salaris esmentats, i a la no devolució de la garantia definitiva mentre no es n'acredit i
l'abonament.
28.Obligacions essencials
L’adjudicatari haurà de mantenir la condició de Centre especial de treball durant tota la
vigència del contracte. L’incompliment d’aquesta obligació, que es considera essencial, pot
donar lloc a la resolució del contracte.
29. Règim de pagament
29.1.Forma de pagament:
El pagament de la prestació objecte del present contracte es realitzarà en règim mensual i en
base als preus unitaris ofertats, sempre a mes vençut.
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Les factures s’ expediran d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP
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29.2. Facturació electrònica:
Es pot trobar informació al respecte a l’apartat “Facturació electrònica” del web de
l’Ajuntament de Sant Celoni (https://santceloni.cat/), on s’indica entre d’altres els webs de
facturació electrònica gratuïta com b2brouter.net.
El contingut mínim obligatori de la factura electrònica és el següent:
- Número de factura
- Data d'expedició de factura
- Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer.
- Descripció de l'objecte del contracte
- Import de la factura: Base Imposable, percentatge impostos (IVA i/o IRPF), import total de
la factura. En el cas d’IVA exempt o no subjecte s’haurà de fer menció al literal legal de l’article
de la llei de l’IVA.
- Compte bancari on realitzar el pagament.
- Domicili i NIF de l'Ajuntament (com a destinatari)
- Codificació DIR3: A les factures electròniques és imprescindible omplir les caselles: Oficina
Comptable, Òrgan Gestor i Unitat Tramitadora, utilitzant el codi DIR3 L01082021 als 3 camps.
També caldrà que a la factura electrònica hi consti la descripció detallada del servei efectuat.
A l’apartat 30.4. “Forma de presentació de les factures” consten més indicacions al respecte.
Les factures que incompleixin el contingut obligatori indicat, seran rebutjades i retornades al
proveïdor sense tramitar.
29.3. Procediment d’alta de nou proveïdor:
Si el contractista no està donat d’alta al sistema comptable de l’Ajuntament de Sant Celoni,
ha de tenir en compte que abans de presentar la factura ha de donar-se d’alta com a tercer.
Les indicacions de com fer-ho son al web de l’ajuntament:
https://seu-e.cat/ca/web/santceloni/govern-obert-i-transparencia/serveis-i
tramits/tramits/proveidors-230

08/04/2022

29.4. Forma de presentació de les factures:
El contractista haurà de presentar factures a la Intervenció municipal de l'Ajuntament de Sant
Celoni mensualment.
En aplicació d’allò establert en la Disposició addicional 32a LCSP, s’han de tenir en compte
les dades següents a efectes de facturació:
Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció municipal
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari de la factura: Àrea de Territori
A cada factura hi haurà de constar:
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- LOT i la descripció del mateix segons consta a la consignació pressupostària
corresponent.
- Número d'expedient de contractació 2018/4998
- Descripció detallada de la prestació de servei (indicant el mes en que s’ha prestat el servei )
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30. Penalitats
Cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
penalitats següents:
a) Aplicable als tres lots:
Per incompliment de les condicions especials d’execució o de les obligacions a què es refereix
l’article 201 LCSP així com per compliment defectuós i també per incompliment de l’obligació
d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball:
-

Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte,
tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu
o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar ne la gravetat.

b) Aplicable només al lot 1:
Per incomplir criteris d’adjudicació. S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els
criteris d’adjudicació d’acord amb el següent:
-

-

Si durant l’execució del contracte o al temps de la seva recepció s’aprecia que, per
motius imputables al contractista, s’ha incomplert algun dels compromisos assumits
en la seva oferta.
Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació serà necessari que
al descomptar un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri
d’adjudicació incomplert resulti que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.
Com a norma general la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte,
excepte que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu
o molt greu, en quin cas podran arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà ser tingut en compte per valorar
la gravetat.
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31. Confidencialitat de la informació
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la
informació que s’ha de donar als licitadors, aquests podran designar c om a confidencial part
de la informació que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial respecte als seus
secrets tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no
podrà divulgar aquesta informació sense el seu consentiment. Aquesta declaració no pot ser
genèrica ni pot declarar que tots els documents tenen caràcter confidencial, sinó que s’ha
d’especificar de forma expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter,
amb indicació de les circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a què tingui accés amb motiu de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat
el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi de
ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del
coneixement d’aquesta informació.
32. Protecció de dades de caràcter personal
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L'adjudicatari, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del
contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals , a la normativa de

24

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

445cbc46abc04728b0b65cef4c90d4f9001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACI Ó I REVISIÓ DE
PREUS.
33. Revisió de preu
De conformitat amb l’article 103 LCSP i 9.2 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que
es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola no
es preveu la revisió del preu del contracte.
34. Cessió
Es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent no han
estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte, amb el ben entès que de la cessió no
resulti una restricció de la competència. Pel que fa a la cessió del contracte resultaran
d’aplicació les normes de l’article 214 i següents de la LCSP
35. Subcontractació
La subcontractació es podrà realitzar d’acord amb el que disposa l’article 215 LCSP.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
36. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 313 LCSP .
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Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen als articles
213 i 313 LCSP.
37. Compliment del contracte i termini de garantia del contracte
Atès la naturalesa i característiques del contracte no procedeix la recepció del contracte ni
l’establiment d’un termini de garantia. La correcta prestació del servei es justificarà en
conformar les corresponents factures.
38. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes.
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Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades pel contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits
que estableix la LCSP.
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 LCSP.
39. Règim de recursos
39.1 Actuacions susceptibles de recurs especial en matèria de contractació:
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de c ontinuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de
l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver
estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternati vament, a la
interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els
articles 44 i següents de la LCSP i el Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
39.2 Impugnació d’actes no susceptibles de recurs especial en matèria de contractació:
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Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació
i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició que correspongui
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que dispos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Sant Celoni, a la data de signatura electrònica
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ANNEX I - MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____,
opta a la contractació del servei de distribució de documentació i publicitat; el
manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i despenjada de
pancartes, banderoles i domassos de l’Ajuntament de Sant Celoni i DECLARA
RESPONSABLEMENT:

08/04/2022

− Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació), que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65
a 97 LCSP.
− Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
− Pel que fa a la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic declara trobar-se en una de
les dos situacions següents (Cal marcar la casella corresponent a la situació en la que es trobi
el licitador):
-

A) Inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Regis tre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, i que les dades que hi consten
no han experimentat cap variació.
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-

B) Ha presentat la sol·licitud d’inscripció corresponent en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic, juntament amb la documentació preceptiva per a aquesta finalitat.
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(En aquest cas, en el sobre digital s’adjuntarà avís de rebuda de la sol·licitud emesa
pel corresponent Registre)


− Que disposa de la solvència econòmica - financera i tècnica - professional exigides en els
termes de la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars.
− (Si s’escau) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per
escrit de les entitats corresponents de disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzarlos en l’execució del contracte.
− (Si s’escau) Que, tractant-se d’una empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
− Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes
en la legislació vigent.
_SÍ _NO _NO obligat per normativa
− Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
_SÍ _NO _NO obligat per normativa
− (Si s’escau) Que té intenció de concórrer a la licitació en unió temporal d’empreses,
conjuntament amb (indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun)
i es compromet a constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari del
contracte.
− Que es designa com a persona/es autoritzada/es per rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
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Persona/es
autoritzada/es

DNI

Correu
electrònic
professional

Mòbil professional

(Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats quedessin en desús, s’haurà de
comunicar dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de fer la
modificació corresponent.)
− (Si s’escau, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades) Que el grup empresarial a
què pertanyen és: (indicar les empreses que el composen).
− Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari del contracte, es compromet a aportar
la documentació assenyalada en la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives
particulars.
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ANNEX II - MODEL D’OFERTA LOT 1

El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____,
opta a la contractació del servei de distribució de documentació i publicitat; el
manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i despenjada de
pancartes, banderoles i domassos (Lot 1: Servei de distribució), d’acord amb el Plec de
prescripcions tècniques, i
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MANIFESTO
1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del
Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant
Celoni per a la contractació del servei de distribució de documentació i publicitat; el
manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i despenjada de pancartes,
banderoles i domassos (Lot 1: Servei de distribució).
2. Que em comprometo a l’execució del contracte, amb subjecció als referits plecs per la
quantitat de ______ €, IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.
3. Que la quantitat per la que em comprometo a l’execució del contracte suposa l’oferiment
d’un descompte sobre el pressupost base de licitació de __________%.
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ANNEX III - MODEL D’OFERTA LOT 2

El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____,
opta a la contractació del servei de distribució de documentació i publicitat; el
manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i despenjada de
pancartes, banderoles i domassos (Lot 2: Servei de manteniment de cartelleres
publicitàries), d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques, i
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MANIFESTO
1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del
Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant
Celoni per a la contractació del servei de distribució de documentació i publicitat; el
manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i despenjada de pancartes,
banderoles i domassos (Lot 2: Servei de manteniment de cartelleres publicitàries ).
2. Que em comprometo a l’execució del contracte, amb subjecció als referits plecs per la
quantitat de ______ €, IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.
3. Que la quantitat per la que em comprometo a l’execució del contracte suposa l’oferiment
d’un descompte sobre el pressupost base de licitació de __________%.
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4.(Si s’escau) Que, en cas de resultar adjudicatari del contracte, té previst subcontractar la
part del contracte corresponent a ____________________, per import de _____________ _,
a l’empresa _________________ (o a una empresa amb el perfil empresarial de
________________________ ) que compleix amb els criteris de solvència establerts al Plec
de clàusules administratives particulars.
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ANNEX IV - MODEL D’OFERTA LOT 3
El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____,
opta a la contractació del servei de distribució de documentació i publicitat; el
manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i despenjada de
pancartes, banderoles i domassos (Lot 3: Servei de pancartes, banderoles i domassos),
d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques, i
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MANIFESTO
1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del
Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant
Celoni per a la contractació del servei de distribució de documentació i publicitat; el
manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i despenjada de pancartes,
banderoles i domassos (Lot 3: Servei de pancartes, banderoles i domassos).
2. Que em comprometo a l’execució del contracte, amb subjecció als referits plecs per la
quantitat de ______ €, IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.
3. Que la quantitat per la que em comprometo a l’execució del contracte suposa l’oferiment
d’un descompte sobre el pressupost base de licitació de __________%.
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4.(Si s’escau) Que, en cas de resultar adjudicatari del contracte, té previst subcontractar la
part del contracte corresponent a ____________________, per import de _____________ _,
a l’empresa _________________ (o a una empresa amb el perfil empresarial de
________________________ ) que compleix amb els criteris de solvència establerts al Plec
de clàusules administratives particulars.
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ANNEX V – Personal a subrogar.
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