
 

 

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE SERVEI DE 

TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA DE L’URGELL RESERVAT A 
CET 

 
 
CLÀUSULA 1.-Objecte del contracte 
 
L’objecte del present contracte és establir les condicions administratives particulars 
que han de regir la contractació del “Servei de Teleassistència Domiciliària” adreçat a 
les persones grans o persones amb dependència i/o discapacitat, que viuen i estan 
empadronadesa l’Urgell, tal i com es detalla en el plec de prescripcions tècniques, la 
codificació del qual és CPV 85000000-9- serveis de salut i assistència social.  
 
El servei de teleassistència  comporta prestacions directes a favor de la ciutadania i li 
seran d’aplicació les especialitats previstes a l’article 312 LCSP. 
 
De conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional trenta-tresena de la LCSP, 
el contractista s’obliga a executar els serveis que aprovi el Consell Comarcal de 
l’Urgell, sense que el nombre total de prestacions incloses a l’objecte del contracte es 
pugui definir amb exactitud en el moment de la seva celebració, per estar aquestes 
subordinades a les necessitats de l’Administració.  Els presents plecs aprovaran el 
pressupost de licitació amb caràcter de màxim. 
 
Aquest contracte està reservat als Centres Especials de Treball d’Iniciativa 
Social, de conformitat al que preveuen les disposicions addicional quarta i final 
catorzena de la LCSP, i amb el Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre 
de 2013, que aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social. 
 
 
 
CLÀUSULA 2.- Descripció del servei i prestacions a contractar  
 
L’objectiu del servei és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries 
mitjançant el foment de la seva autonomia i d’unes condicions adients de convivència 
en el propi entorn, tot incrementant les possibilitats de permanència al seu domicili.  
 
Aquest servei permet la connexió permanent entre la persona usuària i una central 
d’alarmes, les 24 hores del dia durant tot l’any, per atendre situacions urgents, 
mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i la informació, amb el suport 
dels mitjans personals necessaris.  
 
El Servei de Teleassistència és una modalitat de serveis d’atenció domiciliària que, 
amb la tecnologia adequada, ofereix als usuaris una atenció permanent i a una 
distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que puguin sobrevenir. 
Els principals destinataris del servei són, doncs, les persones grans o discapacitats, 



 

que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres 
persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat. Podran ser 
beneficiaris del servei les persones de 70 anys o més. Per tant, en col∙lectius de 
persones menors de 70 anys amb dependència, en situació de risc per malaltia o 
discapacitat i nul∙la o insuficient xarxa de suport familiar i/o social, serà necessària la 
valoració del professional mitjançant un informe social.  
 
 2.1 Objecte de contractació  
 
L’objecte del contracte ha de donar compliment a les modalitats de teleassistència 
següents:  
 

 Teleassistència fixa:  
 

El Servei de Teleassistència, es presta durant les vint-i-quatre hores del dia al domicili 
mateix de les persones beneficiàries. Consisteix en la instal·lació d’un aparell a 
l’habitatge de la persona usuària, i un braçalet o penjoll que pot portar posat, 
connectats mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot 
comunicar en cas d’urgència simplement prement un botó. Com que és un sistema de 
mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon. 
La central d’alarmes identifica de forma immediata l’usuari i disposa de les dades 
socials, sanitàries, contactes, realitza l’atenció adequada i mobilitza els recursos 
necessaris per donar atenció all més aviat possible a l’usuari del servei. Durant tot el 
procés la central d’alarma manté el contacte amb l’usuari fins que la necessitat es 
atesa per la persona o servei corresponent i tanca elaborant l’informe pertinent.  
 
El servei també actua de forma preventiva mantenint un contacte continuat amb 
l’usuari i acollint demandes de soledat, aïllament i/o inseguretat que poden patir 
persones grans que viuen soles o persones amb malaltia.  
 

 Teleassistència mòbil: 
 

Consisteix amb un aparell de telèfon mòbil que tindrà actiu un polsador que connectarà 
directament amb la central d’assistència de l’empresa adjudicatària i permetrà la 
comunicació amb “mans lliures”. Quan els usuaris activin el polsador, l’operador/a de 
la central d’assistència podrà localitzar al moment a l’interlocutor/a el qual disposarà 
del seu historial mèdic i personal. 
 
 
CLÀUSULA 3.- Justificació de la necessitat, idoneïtat, i la insuficiència de medis 
personals i materials. 
 
El Servei de Teleassistència és una prestació inclosa en els serveis socials bàsics 
definits en la Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials.  
 
Es una prestació bàsica de caràcter tecnològic garantida en la Cartera de Serveis 
socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.  
 



 

L’article 31.2 de l’esmentada Llei disposa que les comarques supleixen els municipis 
de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis 
socials bàsics quan aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir directament 
o mancomunadament.  
 
El text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa en l’art. 25.1 que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre 
altres, l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de 
règim local.  
 
El Consell Comarcal de l’Urgell té regulat aquest servei en el Reglament del Servei 
d’Atenció Domiciliaria i del Servei de Teleassistència de la comarca de l’Urgell 
modificat l’octubre de 2015.  
 
En l’actualitat el Consell Comarcal de l’Urgell no contempla en la seva plantilla i relació 
de llocs de treball, places per a les tasques pròpies del servei de teleassistència ni 
tampoc compta amb personal format en aquesta matèria ni amb la infraestructura ni 
els mitjans tècnics suficients. Per aquest motiu es considera que la millor manera de 
prestar el servei de teleassistència domiciliària és recórrer a l’experiència i organització 
d’empreses especialitzades del sector i contractar el servei. 
 
 
Abast del contracte  
 
El contracte té per finalitat el “Servei de Teleassistència Domiciliària” adreçat a les 
persones grans o persones amb dependència i/o discapacitat, que viuen i estan 
empadronadesa l’Urgell, tal i com es detalla en el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP), el plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) i les 
obligacions que s’hi incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària.  
 
Els mitjans personals, tècnics, i materials necessaris per a la correcta prestació del 
servei, amb les especificacions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es 
proposin, seran a càrrec de l’adjudicatari.  
 
L’empresa adjudicatària serà responsable de l’execució d’aquestes prestacions, i el 
Consell Comarcal de donar la informació, valorar la idoneïtat de les persones per rebre 
el servei i de sol·licitar les altes, així com del seguiment i supervisió per coordinar el 
servei i verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les 
seves exigències. Com a responsable final davant dels ciutadans sempre tindrà 
l’última paraula en les decisions que afectin al servei dins dels paràmetres que 
estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de documents 
contractuals. La supervisió dels treballs correspondrà als serveis socials del Consell. 
 
 
CLÀUSULA 4.- Justificació de la no divisió en lots 
 
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les 
següents raons d’oportunitat:  



 

 
- Optimització i eficiència del servei. Per a una correcta execució del contracte i 
l’eficiència en la prestació del servei, i pel volum anual dels treballs previstos, la 
integració de totes les prestacions en un únic contracte sense divisió en lots 
incrementa l'eficiència perquè facilita l'aprofitament de cada recurs necessari 
(personal, mitjans, gestions, resolució d’avaries, etc.). En canvi, la divisió en lots 
suposaria una excessiva càrrega de tràmits administratius i dificultaria la correcta 
execució del contracte, i en especial de les incidències que es puguin produir i la seva 
reparació.  
 
- Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment del servei per part 
del responsable comarcal del contracte és mitjançant una única interlocució del 
compliment de totes les prestacions del servei i del control i seguiment de la seva 
qualitat.  
 
- No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una restricció de 
la competència, doncs encara que una divisió en múltiples lots podria generar l'entrada 
a vàries adjudicatàries, el volum del servei no és cap impediment per a petites i 
mitjanes empreses. En tot cas, les interessades en la licitació sempre podran 
concórrer en unió temporal d'empreses, o fins i tot participar en un futur com a 
subcontractistes. 
 
 
CLÀUSULA 5.-Qualificació del contracte 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte de serveis, d'acord amb l'article 17 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen 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. 
 
L’article 1 de la LCSP estableix que en tota contractació pública s’incorporaran de 
manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que guardin 
relació amb l’objecte del contracte, en la convicció que la seva inclusió proporciona 
una millor relació qualitat - preu en la prestació contractual, així com una major i millor 
eficiència en la utilització dels fons públics. Igualment es facilitarà l’accés a la 
contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com de les empreses 
d’economia social. 
 
Serà d’aplicació la Llei 9/2017 de 8 de novembre relativa als contractes del sector 
públic i, en particular, la disposició addicional quarta reguladora dels contractes 
reservats i la qual estableix que per acord de l’òrgan competent de l’Entitat local es 
fixarà un percentatge mínim de reserva del dret a participar en els procediments 
d’adjudicació d’alguns contractes  A Centres especials de Treball d’iniciativa social i a 
empreses d’inserció. 
 
L’esmentada Llei, en l’art. 202 disposa les consideracions de tipus social o relatives a 
l’ocupació i assenyala algunes finalitats a tenir en compte com la contractació de 
persones amb discapacitat; la promoció de l’ocupació de persones amb dificultats 
especials d’inserció en el mercat laboral, en particular de les persones amb 



 

discapacitats o en situació o risc d’exclusió social. 
 
Per afavorir la integració laboral de persones amb discapacitat, es disposa que 
aquest contracte sigui reservat a centres especials de treball (CET). 
 
 
CLÀUSULA 6.-Durada del contracte i pròrrogues  
 
La durada del contracte s’estableix per un període de dos anys, prorrogables 
anualment per tres anys més. Es comptarà a partir de l’endemà de la formalització del 
contracte o de la data fixada en el document contractual.  
 
Les pròrrogues seran obligatòries per al contractista amb el preavís corresponent, i en 
cas d’extinció normal del contracte l’empresa adjudicatària s’obliga a continuar la 
prestació del servei fins a l’adjudicació d’un nou contracte.  
 
 
CLÀUSULA 7.- Procediment d’adjudicació 
 
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert contingut en l’article 
156 de la LCSP, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, 
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.  
 
 
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
sobre la base de la millor relació qualitat - preu i reservat a Centres Especials de 
Treball. 
 
 
CLÀUSULA 8.-Perfil de contractant 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, 
el Consell Comarcal compta amb el Perfil de Contractant al que s’accedirà  segons les 
especificacions que es regulen a la pàgina web www.urgell.cat. 

 
CLÀUSULA 9.- Preu de licitació, pressupost i valor estimat del contracte, revisió 
de preus 
 
El nombre de terminals del servei corresponent a l’exercici 2020 ha estat de 36 en 
teleassistència fixa. 
 
Donat l’índex d’envelliment a la comarca i la possibilitat d’oferir un servei amb unes 
condicions econòmiques més assequibles de les actuals, es preveu un increment del 
servei en la modalitat del servei de teleassistència fixa i teleassistència mòbil. Es fa 
una previsió pel present exercici i posteriors tot i que es tracta d’una estimació i que 
pot variar en funció de la demanda.  
 

http://www.urgell.cat/


 

La determinació del preu del contracte es realitza mitjançant la modalitat de preu 
unitari. El licitador haurà de presentar una proposta del preu unitari per terminal 
instal·lat i en servei.  
 
El preu del servei  “Teleassistència fixa” es fixa en 13 euros mensuals, al qual s’ha 
d’afegir 0,52 euros corresponent al 4 per cent de l’impost sobre el valor afegit (IVA), 
amb la qual cosa el preu total màxim és de 13,52 euros.  
 
 
El preu del servei de  “Teleassistència mòbil” es fixa en 23 euros mensuals, al qual 
s’ha d’afegir 0,92euros corresponents al 4 per cent de l’impost sobre el valor afegit 
(IVA), amb la qual cosa el preu total màxim és de 23,92 euros.  
 
 
Pressupost base de licitació 
 
 
El pressupost base de licitació es fixa tenint en compte el preu per cada equip objecte 
de contractació: 
 
 
 

ANUALITAT Teleassistència 
fixa 

Teleassistència 
mòbil 

Total 
teleassistència 

fixa (IVA 
exclòs) 

Total 
teleassistència 
mòbil (IVA 
exclòs) 

2021 56 terminals a 
13 
euros/terminal 

5 terminals a 23 
euros/terminal 

8.736 euros 1.380 euros 

2022 86 terminals a 
13 
euros/terminal 

10 terminals a 
23 
euros/terminal 

13.416 euros 2.760 euros 

2023 116 terminals a 
13 
euros/terminal 

15 terminals a 
23 
euros/terminal 

18.096 euros 4.140 euros 

2024 146 terminals a 
13 

euros/terminal 

20 terminals a 
23 
euros/terminal 

22.776 euros 5.520 euros 

2025 176 terminals a 
13 
euros/terminal 

25 terminals a 
23 
euros/terminal 

27.456 euros 6.900 euros 

 
TOTAL TELEASSISTÈNCIA FIXA 5 ANUALITATS (IVA exclòs) 90.480 euros 

TOTAL TELEASSISTÈNCIA MÒBIL 5 ANUALITATS (IVA exclòs) 20.700 euros 

 
El pressupost base de licitació (dues anualitats) és 26.292,00 euros més 1051,68  
euros corresponents a  un 4% d’IVA que fan un total de 27.343,68  euros.  
 
A aquest efecte, el pressupost base de licitació es desglossa en els següents 



 

conceptes: 
 

COST DIRECTE ANUAL 

 FIXE MÒBIL 

Cost sou, seguretat social personal, conveni i 
altres (61%) 

5.328,96 € 841,80 € 

Terminals , material i consumibles (22%) 1.921,92 € 303,60 € 

Taxes i impostos (1%) 87,36 € 13,80 € 

TOTAL COST DIRECTE 7.338,24 € 1.159,20 € 

 
 

COST INDIRECTE ANUAL 

 FIXE MÒBIL 

Despeses Generals (10%) 873,60 € 138,00 € 

Benefici Industrial (6%) 524,16 € 82,80 € 

TOTAL COST INDIRECTE 1.397,76 € 220,80 € 

 

COST ANUAL PRESTACIÓ (IVA exclòs) 8.736,00 € 1.380,00 € 

(*) Basat amb el cost del primer any 
 
D’acord amb el que disposa la DA.33 de la LCSP, es licita un servei en el qual 
l’empresari s’obliga a prestar el servei de forma successiva i per preu unitari, sense 
que les prestacions incloses a l’objecte del contracte es defineixin amb exactitud en el 
moment  de la seva celebració, per estar sotmeses a les necessitats de 
l’Administració. A aquests efectes el pressupost de 115.627,2 euros, per la totalitat de 
duració del contracte (incloses pròrrogues) és un pressupost màxim. 
 
Valor estimat del contracte  
 
El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del contracte, i les 
modificacions previstes, sense incloure l’impost del valor afegit. 
 

SERVEI sense IVA 
20% 
modificacions 

Total 

Pressupost base contracte 1 
any 

10.116 2.023,2 12.139,2 

Pressupost base contracte 2 
Any 

16.176 3.235,2 19.411,2 

Pressupost base 1ª pròrroga 22.236 4.447,2 26.683,2 

Pressupost base 2ª pròrroga 28.296 5.659,2 33.955,2 

Pressupost base 3ª pròrroga 34.356 6.871,2 41.227,2 

Valor estimat del contracte 111.180 
 133.416 euros (IVA 

exclòs) 

 



 

El valor estimat del contracte, amb les pròrrogues i les modificacions previstes d’import 
fins a un 20% del preu inicial , és de 133.416 euros (IVA exclòs).  
 
 
 
Revisió de preus 
 
En aquest contracte de serveis, es considera que no serà necessària la revisió 
periòdica dels preus. Els preus dels contractes del sector públic només poden ser 
objecte de revisió periòdica i predeterminada en els termes que s’estableix en els 
articles 103 a 105 de la LCSP. En el cas de contractes diferents dels d’obra, 
subministrament de fabricació d’armament i equipament de les administracions 
públiques, s’han de revisar els costos de mà d’obra únicament quan el període de 
recuperació de la inversió sigui igual o superior a cinc anys i la intensitat en l’ús del 
factor treball sigui considerada significativa, d’acord amb els supòsits i límits establerts 
en el RD 55/2017, pel que es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de l’economia. 
 
 
Existència de crèdit 
 
El present servei es finançat amb les aportacions dels usuaris d’acord el Reglament 
del Servei d’Atenció Domiciliaria i del Servei de Teleassistència del Consell comarcal 
de l’Urgell i amb la subvenció de la Diputació deLleida. 
 
 
L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231/226-9913 del 
Pressupost del Consell Comarcal de l’any 2021, en la que existeix crèdit suficient fins a 
l'import aprovat pel Consell, quedant acreditada la plena disponibilitat de les 
aportacions que permeten finançar el contracte. 
 
És previst que el contracte no s’inicii abans del març del 2021, pel que durant la 
primera anualitat caldrà preveure únicament els mesos de prestacions. 
 
 
CLÀUSULA 10.-Acreditació de l’aptitud per contractar. 
 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 
 

1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP. 
 
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar   
recollides en l’article 71 de la LCSP. 
 
3. Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en aquesta clàusula. 
 
4. Tenir l’habilitació empresarial o professional exigible per dur a terme la 



 

prestació que constitueixi l’objecte del contracte 
 

 
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions 
del qual estiguin compreses en les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, segons els 
seus estatuts o regles fundacionals els siguin propis, i s’acrediti degudament. 
 
També podran concórrer les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a 
aquest efecte, i no és necessari formalitzar-les en escriptura pública fins que no s’hagi 
efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor. Els empresaris que concorrin agrupats 
en unions temporals queden obligats solidàriament i han de nomenar un representant 
o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte. Els empresaris hauran de complir els requisits 
previstos a l’article 69 de la LCSP.La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb 
la del contracte fins a la seva extinció. 

El caràcter de centre especial de treball d’ocupació i d’iniciativa social i empresa 
d’inserció, ha de concórrer en tots els integrants de la Unió Temporal d’Empreses. 

Les empreses comunitàries o extracomunitàries hauran de justificar, respectivament, el 
que determinen els articles 67 i 68 de l'esmentada llei.  
 
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. 
 
La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà: 
 
a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones físiques mitjançant còpia 
del Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'alta a l'Impost 
d'Activitats Econòmiques  a l'epígraf corresponent. Atès que l’activitat dels licitadors ha 
de tenir relació directa amb l’objecte del contracte, les persones físiques han 
d’acreditar, per qualsevol mitjà documental (llicències, alta censal...) que disposen 
d’una organització dotada d’elements personals i mitjans materials suficients per a la 
deguda execució del contracte. 
 
b) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin 
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en 
el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es 
tracti, i còpia del CIF de l’empresa. 
 
c) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats 
membres de la Unió Europea o d'estats signataris de l'acord sobre l'espai 
econòmic europeu, per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la 
legislació de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració 
jurada o un certificat  d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació. 
 
d) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica 



 

Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit 
territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa. 
 
En el cas de representació, els documents que l’acrediten són: 
 

 Els que compareguin o signin ofertes en nom d’un altre, presentaran el poder 
de representació. 

 Si el licitador és persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el 
Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment. 

 Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha 
d’acompanyar còpia del seu document nacional d’identitat. 

 
La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les 
prohibicions de contractar de l’article 71 de la LCSP, podrà realitzar-se: 
 
a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan 
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït 
per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari 
públic o organisme professional qualificat. 
 
Aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i de la seguretat social imposades per les disposicions vigents, 
sens perjudici que la justificació d’aquests compliments  hagi de presentar-se per 
l’empresari a favor del qual s’hagi efectuar l’adjudicació definitiva. 
 
 
CLÀUSULA 11. Criteris de solvència 
 
Els licitadors acreditaran la seva solvència econòmica i financera d’acord amb el que 
estableix l’article 87 de la LCSP, per qualsevol dels següents mitjans: 
 

a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el 
contracte referit al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles en funció de 
la data de constitució o inici de l’activitat de l’empresa i de presentació de les 
ofertes, per import igual o superior 40.024,80 euros. 
 
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera 
s'efectuarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dipositats en el Registre 
Mercantil si s’escau i declaració de l’empresari indicant el volum de negocis, o dels 
models presentats davant l’Agència Tributària AEAT on quedi reflectit el volum. 
 
b) Justificant de l’existència de una assegurança d’indemnització pels riscos 
professionals. L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals 
per un import mínim de 600.000,00 € per sinistre i any, i un sublímit per víctima 
d’almenys 150.000 €. 
 
L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit per 
l’assegurador, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de 
venciment de l’assegurança, i document de compromís vinculant de subscripció, 



 

pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos procedents. L’assegurança 
s’ha de mantenir durant tota la duració del contracte. 

 
Si, per una raó justificada, l’empresa no està en condicions de presentar les 
referències sol·licitades, l’òrgan de contractació podrà autoritzar l’acreditació de la 
solvència econòmica financera per qualsevol altre mitjà que consideri apropiat dels 
previst en l’article 87 LCSP. 
 
La solvència tècnica o professional dels licitadors s’haurà d'apreciar d’acord amb el 
que estableix l’article 90 de la LCSP, tenint en compte els seus coneixements tècnics, 
eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa s’haurà d'acreditar a través dels mitjans 
següents: 
 

a) Una relació dels contractes de serveis teleassistència domiciliària efectuats 
durant els tres últims anys que inclogui l’import i les dates. Es precisarà 
l’import, la data i el destinatari, públic o privat, degudament acreditats. 
L’acreditació es durà a terme:  

 

 En cas de destinatari del sector públic s’acreditarà mitjançant expedits o visats 
per l’òrgan competent.  

 Quan el destinatari pertanyi al sector privat, s’acreditarà mitjançant un certificat 
expedit per aquest subjecte o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la 
realització de la prestació 
 

L’import anual sense incloure els impostos que l’empresari ha d’acreditar com a 
executat durant l’any de superior execució del període indicat abans serà de 26.683,20 
euros (valor estimat mitjà del contracte) 
 
 
Les empreses hauran de disposar d’una organització amb elements personals i 
materials suficients per executar correctament el contracte.  
D’acord amb allò que disposa l’art. 86.2 de la LCSP, la classificació de l’empresari ha 
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a la 
realització de contractes del mateix tipus que aquells per als quals s’hagi obtingut i per 
a la formalització dels quals no s’exigeixi tenir-la.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 75 LCSP, per acreditar la solvència necessària per 
subscriure aquest contracte, l’empresari es pot basar en la solvència i els mitjans 
d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb 
elles, sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament 
d’aquells mitjans. 

 
 

Si, per una raó justificada, l’empresa no està en condicions de presentar les 
referències sol·licitades, l’òrgan de contractació podrà autoritzar l’acreditació de la 
solvència tècnica per qualsevol altre mitjà que consideri apropiat dels previstos en 
l’article 90 LCSP. 
 



 

En el cas que  un licitador es fonamenti en la solvència i mitjans d'altres entitats 
s'aplicarà el que disposa l'article 75 de la LCSP. En tot cas, el licitador haurà de 
demostrar  que disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans durant tota 
l'execució del contracte i que l'entitat a la qual recorre no està incursa en una 
prohibició de contractar. 
 
L'òrgan de contractació podrà demanar als licitadors els aclariments sobre els 
certificats i documents presentats que estimi pertinents, o requerir la informació 
complementària que cregui oportuna. 
 
L’empresa licitadora que resulti adjudicatària es compromet obligatòriament a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i personals descrits en el 
plec de prescripcions tècniques, reconeix el caràcter essencial d’aquesta obligació i 
que el seu incompliment podrà ser causa de resolució contractual o determinar la 
imposició de les penalitats previstes en règim sancionador determinat en aquest plec. 
 
Empreses de nova creació: quan el contractista sigui una empresa de nova creació, 
considerant com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, i no pugui 
acreditar serveis previs en la forma prevista a l’apartat 9.3.2a), la seva solvència 
tècnica s’acreditarà en la forma prevista a l’apartat h de l’article 90.1 LCSP 
 
Classificació 
 
Donada la naturalesa del present contracte i de conformitat amb el que preveu l’article 
77.1.b) de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a contractar aquest servei no 
serà necessària la classificació del contractistaal no estar comprès als supòsits 
d’exigència de classificació de l’article esmentat.  
 

CLÀUSULA 12.- Criteris d’adjudicació 

 

Les propostes presentades es valoraran entre 0 i 100 punts i el mètode per 
determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels punts assignats en els 
següents apartats de criteris de valoració. 

 
1.- Criteri de valoració econòmica: S’atorgarà fins a 55 punts. 

 
a) Teleassistència fixa. S’atorgarà un màxim de 40 punts a la millor oferta 

econòmica. Puntuació de cada oferta = 40 x preu de l’oferta més econòmica / 
preu de l’oferta que espuntua. 

 
b) Teleassistència mòbil. S’atorgarà un màxim de 15 punts a la millor oferta 

econòmica Puntuació de cada oferta = 15 x preu de l’oferta més econòmica / 
preu de l’oferta que espuntua. 

 
2.- Criteris valorables: S’atorgarà fins a 45 punts. 

 

 Organització dels Recursos humans adscrits al servei         12 punts 
 



 

Es valorarà l’equip de professionals que l’adjudicatari adscriurà al servei per donar 
cobertura i resposta a tot el procediment d’atenció i d’informació del servei, 
instal·lació  i manteniment dels equips de seguiment de les persones usuàries, 
atenció a emergències, direcció i coordinació del servei. Es tindrà en compte tant 
el nombre com el perfil professional i les funcions assignades perperfils. 
 
Es valorarà la proposta de la previsió d’adequació del nombre de professionals per 
perfils al possible increment d’usuaris durant la vigència del contracte i les seves 
pròrrogues. Es considerarà les millores de les condicions establertes en el conveni 
col·lectiu del sector que l’empresa proposa aplicar en els diferents àmbits: salarial, 
conciliació, formació, de seguretat, així com les estratègies que l’empresa 
contempla per fidelitzar el personal, disminuintla seva rotació i estimulant 
l’excel·lència en el seu lloc de treball com a mecanismes de millora de la qualitat 
del servei. 
 

 

 Mecanismes d’atenció a emergències i de seguiment de les persones 
usuàries        18 punts 

 
Es valorarà la proposta de protocols d’atenció a emergències, segons els tipus 
d’emergències, tenint en compte, entre altres factors, els criteris i procediments 
per a la localització de contactes, activació de recursos públics, assignació de 
recursos materials i organització dels recursos humans, temps de resposta, així 
com la resposta d’adequació d’aquests recursos a l’augment d’usuaris. 

 
Per altra part, es valoraran els mecanismes i la intensitat dels seguiments 
proposats, tant personals com telefònics, que adaptats a cada persona usuària, 
promoguin la seva autonomia, no incentivin la desvinculació del seu entorn més 
proper i a l’hora garanteixin la seguretat. Es tindran en compte els 
criteris/indicadors emprats pel licitador per fer la segmentació de les persones 
usuàries i la fiabilitat dels mateixos. 

 

S’haurà d’incloure una descripció detallada dels protocols específics d’atenció 
presencial a emergències i dels seguiments, així com la planificació territorial 
dels recursos materials i professionals necessaris i la metodologia a aplicar. 

 

 

 

 Característiques dels recursos materials i tecnològics 5 punts 
 

Es valorarà aquelles propostes acreditades pel licitador que garanteixin un 
manteniment evolutiu del servei, que facin possible la incorporació de la 
innovació en productes directament relacionats amb la prestació del servei de 
teleassistència, que millorin l’ergonomia, usabilitat i pervivència del sistema en 
cas de fallida del subministrament elèctric, comunicacions o fallida del propi 
sistema, així com que assegurin l’adaptació dels mitjans tecnològics amb el que 
compta el licitador a les possibles variacions de la tecnologia existent. 

 

 



 

 Teleassistència avançada                                                   10 punts 
 

Es valorarà la diversitat i quantia, sense cost addicional, de dispositius de 
seguretat i dels recursos que adaptin tecnològicament els dispositius de 
Teleassistència a col·lectius amb necessitats especials. La proposta haurà 
d’incloure la metodologia per integrar-los al funcionament de la plataforma, la 
descripció del/s dispositiu/s de proposats, els destinataris per als quals es 
proposen, els avantatges funcionals que aporten i el nombre de dispositius (per 
tipologia) a aportar anualment. 

 
 
Criteri de desempat  
 
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es 
produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, l’empat es resoldrà 
en favor d’aquella proposició presentada per l’empresa que, al venciment del termini 
de presentació d’ofertes, tingui en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. CET Si diverses de les empreses 
que han empatat superen aquest percentatge, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte la que disposi del major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat 
en la seva plantilla, tal i com preveu l’article 147.1.a) de la LCSP. 
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present 
apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb 
caràcter previ.  
 
 
CLÀUSULA 13. Presentació de proposicions i documentació administrativa. 
 

- Condicions prèvies 
 
Les proposicions dels interessats s’ajustaran als plecs i documentació que regeixen la 
licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del 
contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció ni reserva. 
 
 
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes comportarà la no admissió de 
totes les propostes per ell subscrites. 
 

- Lloc i termini de presentació d'ofertes 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació 
i presentació d'ofertes de la  Plataforma de Contractació del Sector Públic. 
 
La utilització d'aquests serveis suposa: 
 

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 



 

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

Les empreses licitadores han de presentar la seva oferta en tres sobres, en el termini 
màxim de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de publicació de 
l’anunci de licitació al perfil del contractant del Consell Comarcal de l’Urgell,  mitjançant 
l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccurgell 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta: https://www.aoc.cat/2018/03/07/la-presentacio-telematica-
dofertes-en-les-licitacions-publiques-e-licita-sobre-digital-2-0/. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà  en el moment 
de l’enviament de les ofertes. També en aquest moment els licitadors hauran de signar 
electrònicament el resum de l’oferta que generarà la mateixa eina (aquesta signatura 
s’efectua fora de l’eina digital). 
 
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques. 
 
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa 
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa 



 

per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses 
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés 
al seu contingut. La manca de la paraula clau impedeix l’obertura dels sobres i 
implicarà l’exclusió del licitador. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la seva presentació pròpiament dita. A partir del moment en 
què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de la  
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà 
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de 
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives del Consell Comarcal de l’Urgell.   
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar a l’òrgan de contractació una còpia de 
seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà 
utilitzada en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents 
que estiguin malmesos.  
 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de 
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 



 

coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físicelectrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així 
mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver 
enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat 
tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, 
per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de 
presentació. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web 
següent:https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccurgell 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/vid
eo.xhtml 
 
D’altra banda, el format de document electrònic admissible és el format PDF. 
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 

- Informació als licitadors 

Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix 
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, 
quatre dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre 
que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de deu dies respecte 
d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà al perfil del contractant  o a l'adreça de 
correu electrònic previst en l'anunci de licitació. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació poden sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació 
complementària, en els termes i de la forma prevista a l’article 138 de la LCSP. Les 
respostes a les consultes efectuades durant el termini de presentació de propostes 
seran publicades en el perfil del contractant i tindran caràcter vinculant, per tal de 
garantir la igualtat i la concurrència en el procediment. 
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec així com 
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen 
el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes 
oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
 
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada 
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a 
l'article 71.2a) de la LCSP. 
 

- Contingut de les proposicions 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccurgell
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/video.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/video.xhtml


 

Les ofertes per participar en la licitació  es presentaran en tres sobres o arxius digitals, 
signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del arxiu electrònic i 
la llegenda “Proposició per licitar a la contractació del servei de teleassistència”. La 
denominació dels sobres és la següent: 
 

 Sobre «A»: Documentació Administrativa. 

 Sobre «B»: Documentació relativa als criteris quantificables per judici de 
valor 

 Sobre «C»: Proposició Econòmica. 

 
A cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació numerada dels 
mateixos: 
 
SOBRE «A». DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaració responsable 
 
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable , que haurà 
d’estar signada i amb la corresponent identificació,  mitjançant el qual declaren el 
següent: 
 

• Que la societat està vàlidament  constituïda i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària té la 
deguda representació per presentar la proposició i la declaració responsable; 
• Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional exigits en aquest plec de clàusules; 
• Que no està incursa en prohibició de contractar per sí mateixa ni  per extensió 
com a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la LCSP; 
• Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 
poden acreditar mitjançant el DEUC. 
 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on 
rebre els avisos de les notificacions. 
 
Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar 
més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu 
electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos. A més, les empreses licitadores 
indicaran, si escau, la informació relativa a la persona o les persones habilitades per 
representar-les en aquesta licitació.  
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració . A més, han 
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 



 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP ha d’indicar aquesta 
circumstància i s’ha de presentar una declaració separada per cadascuna de les 
empreses a la solvència de les quals recorri. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 
gratuït, només han de facilitar la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 
empreses inscrites en el Registre o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar la informació que no 
figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, 
aquestes empreses han d’indicar en la declaració responsable la informació 
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 
certificats justificatius corresponents. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable , l’ha 
d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver 
presentat l’oferta més avantatjosa, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació pot demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració  o quan sigui necessari per al 
bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que 
estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius 
o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
 
 
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
 
Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració manifestant que es 
sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols per a qualsevol incidència  
que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte , amb renúncia, en el seu 
cas, del fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador. 
 
La documentació que conté el sobre A no pot incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del sobre C. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió 
de la licitació per la mesa de contractació.  
 
INSCRIPCIÓ AL RELI (REGISTRE ELECTRÒNIC DE LICITADORS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA) 
 
De conformitat amb el que estableix l’art. 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, 



 

les empreses inscrites en aquest registre no han d’aportar els documents i dades que 
hi figuren.  
 
L’òrgan de contractació podrà consultar d’ofici, si hi ha informació registral de les 
empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs.  
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que 
acredita: la personalitat jurídica, la capacitat d’obrar i la representació, la classificació 
empresarial, l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques i el rebut del darrer pagament 
o, si escau, la declaració d’exempció, sempre que aquestes dades es derivin de la 
inscripció..  
 
 
SOBRE «B». Documentació relativa als criteris quantificables per judici de valor. 
 
Inclourà els documents que siguin precisos per valorar els  criteris que depenen d’un 
judici de valor.  
 
En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per 
tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, 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 «C». Proposició Econòmica. 

 
Per a la presentació de l’oferta econòmica del sobre C, els licitadors utilitzaran el 
model següent:  
 

 OFERTA DEL LICITADOR (preu terminal/mes) 

Preu base licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA Total preu ofert  
(IVA inclòs) 

Teleassistència fixa     

Teleassistència mòbil     

 
 
Mitjans de comunicació electrònics 
 
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que se’n derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions que no es 
refereixin als elements essencials del procediment de contractació, això és, els plecs i 
les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, 



 

per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements 
de la comunicació. 
 
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 les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte, d’acord amb el que s’indica en la clàusula 
desena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin 
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha 
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, 
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte.  
 
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació 
amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas 
des de la data del seu enviament o de l’enviament de l’avís de notificació. 
 
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure 
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les 
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça 
web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccurgell 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual d’aquesta licitació de 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, 
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de 
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccurgell


 

cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió 
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en 
l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i 
disposar del certificat digital requerit. 
 
 
Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació 
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat 
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de 
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura de la declaració responsable  i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats 
a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”. 
 
 
CLÀUSULA14.- Mesa de contractació 
 
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al que disposa l'article 
326 de la LCSP i el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 
desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen. 

La Mesa de Contractació, d'acord amb allò que s'ha fixat en el punt 7 de la Disposició 
Addicional Segona de la LCSP, estarà presidida per un membre de la Corporació o un 
funcionari d'aquesta, i en formaran part, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular 
de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si 
escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-
pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre 
el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o 
membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els 
membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de contractació no podran 
suposar més d'un terç del total dels seus membres. Actuarà com a Secretari un 
funcionari de la Corporació. 
 
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci 
de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un 
anunci específic en el citat perfil amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la 
reunió que hagi de celebrar-se per a la qualificació de la documentació referida en 
l'article 140.1 de la LCSP. 



 

CLÀUSULA 15.- Obertura de proposicions  
 
La Mesa de contractació es constituirà el segon dia hàbil des de la finalització del 
termini de presentació d’ofertes, obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les 
signatures de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el sobre.  
 
En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores 
afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies hàbils. 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació 
continguda en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la 
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.  
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les 
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de 
conformitat amb  l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals 
sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 
 
El sobre B s’obrirà en la data i hora assenyalades en l’anunci de licitació  i 
configurades a l’eina de sobre digital, i sempre que sigui possible en el mateix acte de 
constitució de la mesa 
 
Per a dur a terme l'obertura dels sobres presentats, l'Administració demanarà a les 
empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari 
d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir 
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. La 
manca de la paraula clau implicarà l’exclusió del licitador. Atès que la mesa de 
contractació és constituirà el tercer dia hàbil des de la finalització del termini de 



 

presentació d’ofertes, el temps per l’enviament de la paraula clau pot ser breu. 

Posteriorment, la mesa es constituirà en acte públic en el qual es donarà a conèixer la 
puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració 
que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats 
per lesempreses. 
 
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les  
quals hauran de quedar reflectides en l’acta. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors 
enles ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models 
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 
quanconsideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració. 
 
 
 
 



 

CLÀUSULA 16.- Classificació de les ofertes i requeriment de documentació. 
 
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre 
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació.  
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 
sempre que motivi la seva decisió.  
 
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a 
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, la documentació justificativa (documentació 
administrativa prevista a l’article 140 de la LCSP),d’estar al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social  
 
Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. També podrà desistir del 
procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses 
licitadores, quan 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 a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut. La 
decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
 
CLÀUSULA17.- Garanties provisional i definitiva 
 
D’acord amb l’article 106 de la LCSP, les persones físiques o jurídiques que concorrin 
a la licitació estan exemptes de constituir la garantia provisional. D’acord amb el que 
disposa la DA 4a de la mateixa norma, no procedeix l’exigència de la garantia 
definitiva. 
 
 
CLÀUSULA 18.- Ofertes anormalment baixes 
 
El procediment a seguir en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, serà l’establert 
en l’article 149 de la LCSP.  
 
D’acord amb allò que estableix l’art. 85 RGLCAP, el caràcter desproporcionat o 
anormal de les proposicions s’apreciarà en funció dels següents paràmetres:  
 
- Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, la proposició sigui inferior al pressupost 
base de licitació en més de vint-i-cinc unitats percentuals. 
 



 

- Quan hi concorrin dos licitadors, la proposició inferior ho sigui en més de vint unitats 
percentuals a l’altra proposició. 
 
- Quan hi concorrin tres licitadors, les proposicions que siguin inferiors en més de deu 
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les proposicions presentades. No obstant 
això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure la proposició que sigui d’una quantia 
més elevada quan sigui superior en més de deu unitats percentuals a la mitjana. En 
qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a vint-i-cinc unitats 
percentuals. 
 
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les proposicions que siguin inferiors en 
més de deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les proposicions 
presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha proposicions superiors a la 
mitjana en més de deu unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només 
amb les proposicions que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les 
altres proposicions és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres 
proposicions de menor quantia. 
 
 
CLÀUSULA 19.- Modificacions del contracte 
 
El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. Sempre es donarà audiència al contractista, i la formalització del contracte 
serà conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant l’anunci de 
modificació del contracte en el perfil del contractant. 
 
Les modificacions previstes del contracte seran degudes aun augment de serveis per 
augment de la demanda 
 
D’acord amb el que disposa l’article 204 de la LCSP es preveuen modificacions del 
contracte per augment de serveis fins a un màxim del 20% del pressupost del 
contracte. 
Les modificacions previstes acordades seran obligatòries per al contractista, i en cas 
de modificacions successives, el seu conjunt no podrà superar els límits anteriors. 
 
 
Les modificacions no previstes que es puguin justificar segons l’article 205 LCSP 
també són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs, a l’alça o a la baixa. En aquest cas, la modificació s’acordarà 
per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa 
contractista, i en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb l’article 211 de la 
LCSP. 
 
Es recorda que no tenen la consideració de modificacions, les variacions que durant 
l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats 
realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en 
la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% 



 

del preu del contracte, tal com assenyala l’article 309 de la LCSP 
 
 
CLÀUSULA 20.- Prerrogatives de l’administració 
 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 190 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, ostenta les següents prerrogatives:  
 

a) Interpretació del contracte  
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment  
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic  
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes  
e) Declarar la responsabilitat imputable al contractista derivada de l’execució del 

contracte  
f) Suspendre l’execució del contracte  
g) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes  

 
Aquestes facultats administratives ho són sens perjudici de l’audiència preceptiva del 
contractista i de les responsabilitats i les indemnitzacions que s’escaiguin. En el 
corresponent expedient, per tant, es donarà tràmit a l’adjudicatari.  
 
Serà preceptiu l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya en els casos de l’article 191 LCSP 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius.  
 
El Consell Comarcal de l’Urgell es reserva el dret d’anul·lar o declarar deserta aquesta 
licitació, sense que les empreses licitadores tinguin dret a reclamar  per aquest motiu.  
 
Així mateix, el Consell Comarcal de l’Urgell es reserva el dret a efectuar quantes 
comprovacions consideri necessàries abans de l’adjudicació, i en cas de no ajustar-se 
la proposició de l’empresa licitadora al que disposa aquest plec, desestimar la 
proposició presentada.  
 
 
 
CLÀUSULA 21.- Adjudicació del contracte 
 
Un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan de contractació acordarà 
l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini 
de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil de 



 

contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en 
què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 
 
La proposta d’adjudicació, o si escau l’adjudicació, no crea cap dret  a favor de 
l’interessat, en tant no s’hagi formalitzat el corresponent contracte. 
 

CLÀUSULA 22.- Formalització del contracte 

 
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica. 
 
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de 
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 
 
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les 
empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a 
cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada 
transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat 
recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la 
formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la 
suspensió. 
 
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. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula setzena, essent aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors. 
 
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
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. 
 
 
CLÀUSULA 23.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
El contracte s’executarà amb subjecció a allò establert en el seu clausulat i en els 
plecs, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista 
l’òrgan de contractació i el responsable del contracte.  
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i serveis 
realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per 
a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte.  
 
És dret del contractista la percepció d’abonaments en els següents termes:  
 
- El Consell Comarcal de l’Urgell tramitarà el pagament prèvia presentació mensual de 
les corresponents factures per part de l’adjudicatari a les oficines de la Corporació, les 
quals hauran de ser conformades pel tècnic supervisor del contracte.  
 
- La data de presentació de la factura electrònica determinarà l’inici del còmput dels 
terminis de pagament i demores assenyalades a l’art. 198 LCSP, sempre que els 
serveis s’hagin prestat adequadament.  
 
- L’abonament del preu del contracte requerirà la correcta expedició de les factures, 
d’acord amb la Disposició Addicional trentena segona de la LCSP.  
 
L’empresa adjudicatària indicarà en la factura:  
 

a) Que l'òrgan de contractació és la Comissió de Govern del Consell Comarcal de 
l’Urgell.  

b) Que l'òrgan administratiu és comptabilitat  
c) Que el destinatari és el responsable del contracte  
d) Que el codi DIR3 és L06090023 

 
Són obligacions del contractista:  
 
1. Prestar el servei, ininterrompudament durant el temps de vigència del contracte, 
d’acord amb allò establert en aquest Plec de clàusules i l’oferta presentada i 
acceptada, directament i amb continuïtat i regularitat, sense altres interrupcions que 
les que el Consell Comarcal de l’Urgell autoritzi. L’adjudicatari s’haurà d’ajustar 
estrictament a les condicions que consten al present Plec i en el Plec de prescripcions 
tècniques particulars aprovat a tal efecte.  
 
2. Guardar reserva especial respecte de les dades o antecedents que no siguin públics 
o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut 
coneixement amb ocasió del mateix. També haurà de guardar la deguda 



 

confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació elaborada per 
raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podrà ser reproduïda, 
cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en 
aquest Plec, fins i tot un cop extingit el contracte.  
 
3. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i serveis 
realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per 
a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i 
ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres 
persones 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 l’òrgan contractant de l’Administració. 
 
 
4. L’adjudicatari resta obligat al compliment del termini de vigència del contracte. Si 
arribat el termini fixat, el contractista hagués incorregut en mora per causes que li 
siguin imputables, el Consell Comarcal de l’Urgell podrà optar entre la resolució del 
contracte o la imposició de penalitzacions econòmiques.  
 
La imposició de les penalitzacions no exclou la indemnització per danys i perjudicis 
que pogués correspondre al Consell Comarcal de l’Urgell pel retard del contractista.  
 
Si el retard es produeix per raons no imputables al contractista serà aplicable allò 
disposat a la LCSP.  
 
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà ni la interpel·lació ni la 
intimidació prèvia per part del Consell. 
 
5. Tot el personal empleat per a la prestació del servei motiu d’aquesta contractació ha 
de dependre laboralment de l’adjudicatari sense que, per cap motiu, aquest personal 
pugui passar a dependre o adquirir cap dret –laboral o no- del Consell. 
 
6. El servei no realitzat per causes imputables al contractista donarà lloc a 
indemnitzacions a favor de l’entitat contractant, sens perjudici d’exigir la reparació dels 
danys que s’haguessin pogut produir o dels produïts efectivament.  
 
7. Així mateix, serà obligació de l’adjudicatari indemnitzar tots els danys i perjudicis 
que es causin a tercer com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte.  
 
A més, són obligacions específiques del contractista, a banda de les obligacions 
generals derivades del règim jurídic del present contracte, les següents: 
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 67.2.g) RGLCAP, l’adjudicatari haurà de 
respondre de totes les despeses que es derivin del contracte, de la formalització del 
contracte, si escau i, en general, de tots els impostos, taxes, arbitris i altres despeses 
que se’n derivin.  



 

Així mateix, haurà de fer front a qualssevol altres despeses, impostos, drets, taxes, 
compensacions, preus públics i altres gravàmens i exaccions que resultin d’aplicació i 
que es puguin meritar, en la forma i quantia que aquestes assenyalin i que resultin 
d’aplicació, segons les disposicions vigents, amb motiu de o com a conseqüència del 
contracte o de la seva execució.  
 
9. L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en especial, 
les contingudes al Reglament (UE) núm. 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.  
 
10. L’adjudicatari ha de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, 
administrativa, laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals, 
mediambiental  així com també la normativa interna del sector que reguli l’objecte del 
contracte i acreditar-ne l’esmentat compliment a requeriment de la Corporació.  
 
El contractista, en relació a tot el personal empleat en la prestació del servei haurà de 
complir estrictament i durant tota la vigència del contracte les mesures de prevenció de 
riscos laborals establertes per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria 
de formació i vigilància de la salut.  
 
L’adjudicatari ha de facilitar al Consell Comarcal de l’Urgell, amb la periodicitat que 
s’estableixi i mitjançant declaració responsable, la relació del personal adscrit a la 
realització de l’objecte del contracte, així com també comunicar de la mateixa manera 
tota modificació que en aquesta es produeixi. L’adjudicatari haurà d’acreditar davant 
del Consell Comarcal el compliment de les seves obligacions laborals amb la 
documentació que se li requereixi (nòmines, documents de cotitzacions a la seguretat 
social...) 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions, per part de l’adjudicatari, o les infraccions de 
les disposicions vigents, no implicarà cap responsabilitat per al Consell.  
 
11. -L’adjudicatàri en executar les prestacions pròpies del servei haurà d’aplicar les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
12. L’adjudicatari s’obliga a l’ús del català en les seves relacions amb el Consell 
Comarcal i les altres administracions derivades de l’execució del contracte. Tant 
l’empresa contractista com les empreses subcontractistes han d’emprar almenys el 
català en els rètols, publicacions, avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. Tant 
l’empresa contractista com les subcontractistes, queden subjectes a les obligacions 
derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 
 
13. L’adjudicatari s’obliga al  compliment del 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, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte. 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 fitxer 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 terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del 
contracte.  
 
14. L’adjudicatari s’obliga a l’adequació de la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta següents:  

o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 
activitats, els oficis i les professions corresponents a les prestacions 
objecte dels contractes.  

o No fer actuacions que puguin 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.).  

o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
o Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
o Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

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

o L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, s’ha de fer 
càrrec de les despeses del lliurament i el transport del béns i productes 
que calgui subministrar al lloc convingut.  

 
 
15. El contractista està obligat a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients i, específicament, aquells que s’hagués 
compromès a adscriure segons la declaració formulada (Art. 76.2 LCSP). 
 
16. Disposar durant tota la vigència del contracte de la d’una pòlissa d’assegurança 
prevista a la clàusula onzena. A aquest efecte, l’adjudicatari haurà de presentar al 
Consell Comarcal de l’Urgell el document justificatiu del pagament de la corresponent 
prima de l’assegurança contractada, cada cop que es produeixi la renovació de la 
vigència.  
 
17. .Guardar reserva especial respecte de les dades o antecedents que no siguin 
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi 
tingut coneixement amb ocasió del contracte. També haurà de guardar la deguda 
confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació elaborada per 
raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podrà ser reproduïda, 



 

cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en 
aquest Plec, fins i tot un cop extingit el contracte.  
 
18.  A la finalització del contracte, l’adjudicatari haurà de lliurar al Consell Comarcal de 
l’Urgell tota la documentació generada com a conseqüència de la prestació d’aquests 
serveis, així com una memòria de les principals activitats dutes a terme.  
 
19. Iniciar la prestació del servei a un nou usuari en un terme no superior a set dies, a 
comptar de la data de rebuda de la sol·licitud per part del Consell Comarcal de l’Urgell 
i de la fitxa sociosanitària.  
 
20. El contractista i el seu personal tractarà als usuaris, familiars i persones a les quals 
s’ha de dirigir per raó del servei, amb la correcció i diligència necessària, mantenint el 
màxim respecte a la intimitat personal i familiar de l’usuari, en tot respectar la 
confidencialitat respecte les dades que se’n deriven del contracte.  
 
21. L’execució dels treballs es realitzarà en el lloc/llocs que el desenvolupament del 
propi pla de treball exigeixi d’acord amb els plecs tècnics, i seran a compte de 
l’adjudicatari les despeses de desplaçaments que s’ocasionin.  
 
L’incompliment d’aquestes obligacions, per part de l’adjudicatari, o les infraccions de 
les disposicions vigents, no implicarà cap responsabilitat per al Consell. Als efectes 
d’allò que disposa l’article 211.1.f) LCSP es consideren obligacions essencials del 
contracte les previstes als números 1, 2, 3, 10, 13, i 15 de la present clàusula i, per 
tant, el seu incompliment donarà lloc a la resolució del contracte.  
 
Són obligacions del Consell Comarcal de l’Urgell:  
 
1. Informar al receptors del servei de telealarma sobre el contingut dels serveis, 
d’acord amb la política de l’adjudicatari.  
 
2. Complimentar la sol·licitud del Servei TAD de l’usuari, així com la fitxa socio-
sanitària on hi consten les dades de cada un dels clients usuaris del contracte de 
teleassistència i entregar-la a l’adjudicatari.  
 
3. Entregar a l’adjudicatari la sol·licitud del servei i la fitxa sociosanitària. El lliurament 
d’aquest document suposa donar d’alta la persona al servei.  
 
4. Comprovar que els usuaris respecte als quals es contracta el servei disposen dels 
mitjans tècnics necessaris pel funcionament dels equips de teleassistència.  
 
5. Comunicar de manera immediata a l’adjudicatari la modificació de qualsevol dada 
personal de les que recull la fitxa sociosanitària.  
 
6. Comunicar per escrit a l’adjudicatari l’absència en el domicili de l’usuari i la durada 
d’aquesta.  
 
 
 



 

CLÀUSULA 24.- Penalitats per incompliment 

 

- Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per 
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu 
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 
d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitats. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, 
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 
anteriorment. 
 

- Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació 

Es consideren molt greus els incompliments o cmpliments defectuosos de la prestació 
objecte del contracte. 
 
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri 
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte 
no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà 
per la penalització corresponent. 
 
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni al 
Consell o a tercers amb dret a repetir contra el Consell. 
 
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi 
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el 
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari. 
 

Imposició de penalitats 

- Les penalitats s’imposaran per acord de la comissió de govern del Consell 
Comarcal de l’Urgell, adoptat a proposta del responsable del contracte, que 
serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 
contractista. 

 



 

Es consideraran faltes molt greus: 
 
 No donar inici a l’execució de les prestacions contractades. 
 L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució no 

essencials del contracte. 
 L’incompliment de qualsevol de les millores proposades en la licitació per 

l’adjudicatari. 
 La paralització total en l’execució de les prestacions per causes imputables al 

contractista, o qualsevol incompliment de l’execució parcial de les prestacions 
definides en el contracte que produeixi un perjudici molt greu. 

 No prestar el servei de manera regular i continuada, amb pertorbacions 
reiterades i reincidents, sense que hi hagi cap causa de força major. 

 La resistència als requeriments efectuats pel Consell Comarcal, o la seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució de contracte, 
amb especial atenció als aspectes de seguretat. 

 La utilització de productes, equips, elements, maquinària, sistemes de treball o 
personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o 
insuficients o inadequats per prestar el servei, quan produeixi un perjudici molt 
greu en l’execució i seguiment del contracte. 

 La falsedat de la informació facilitada pel contractista als efectes de les 
valoracions i certificacions, la no comunicació de defectes molt greus en les 
instal·lacions, o el falsejament de les prestacions consignades pel contractista 
en els documents de cobrament. 

 L’incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i obligacions del 
tipus fiscal, laboral i de seguretat social. 

 Rebre, el contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o 
contraprestació per parts dels usuaris del servei que no estigui prevista en els 
plecs de clàusules ni degudament autoritzada. 

 La reiteració en comissió de faltes greus, quan ja sigui la tercera pel mateix 
motiu durant el contracte. 

 
Es consideraran faltes greus: 
 
 La manca de control del servei, manca de cobertura del personal, manca de 

serveis mínims, o qualsevol incompliment o l’execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte que no constitueixi falta molt greu. 

 Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o l'alterin greument en 
el volum o la qualitat sense arribar a la paralització.  

 L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa, desídia, i l’abús del temps de 
descans del personal. 

 La no presentació dels informes i comunicats en els terminis indicats en els 
plecs. 

 La no comunicació de defectes greus dels equips. 
 La cessió de l’execució de treballs o l’explotació del servei per terceres 

persones, sense el consentiment o autorització del Consell Comarcal. 
 La resistència als requeriments efectuats per l’administració, o la seva 

inobservança quan no estigui tipificada com a molt greu. 
 La utilització de productes, equips, elements, maquinària, sistemes de treball o 



 

personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o 
insuficients o inadequats per prestar el servei, quan produeixi un greu perjudici 
en l’execució i seguiment del contracte. 

 Qualsevol incompliment de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, les obligacions 
de tipus fiscal, laboral i de seguretat social, i el compliment de la legislació 
ambiental. 

 La descortesia, desinformació o tractament incorrecte dels usuaris del servei. 
 La reiteració en comissió de faltes lleus, quan ja sigui la tercera pel mateix 

motiu durant el contracte. 
 
Es consideraran faltes lleus: 
 
 No comunicar la manca de servei parcial en un dia planificat, i qualsevol 

incompliment parcial de les prestacions i actuacions assenyalades en els plecs, 
o qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de 
perjudici pugui ser qualificada únicament com a lleu. 

 L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en 
la normativa de prevenció de riscos laborals i la resta, que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus. 

 No avisar al responsable comarcal dels canvis de personal i les incidències del 
servei. 

 
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d’una falta del 
mateix caràcter sancionador per resolució administrativa ferma, durant la vigència del 
contracte. 
 
En cas d’incompliments, el Consell Comarcal podrà aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, la perillositat o la reiteració d’aquestes: 
 

 Faltes molt greus: Multa de 1.501 fins a 3.000 euros.  

 Faltes greus: Multa de 601 fins a 1.500 euros. 

 Faltes lleus: Multa de 300 fins a 600 euros. 
 
En la tramitació de l’expedient sancionador d’acord amb la LCSP, es donarà audiència 
al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, 
prèvia l’emissió dels informes pertinents.  
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats. 
 
 
CLÀUSULA 25.- Responsable del contracte 
 
L’òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que 
exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les 
funcions especifiques que segons les característiques del servei, se li atribueixin per 



 

tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució 
contractual, i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades 
en el contracte. Entre d’altres, tindrà les funcions assenyalades en el PPTP i la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 26.- Cessió, subcontractació i successió en la persona del 
contractista. 
 
No procedirà la cessió del contracte. 
 
La subcontractació només pot recaure sobre prestacions accessòries i es comunicarà 
al Consell d’acord amb el que disposa l’article 215 de la LCSP.  

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 
subrogada en els drets i obligacions derivats del contracte, si es produeixen les 
condicions  de l'article 98 de la LCSP. L'empresa contractista haurà de procedir 
segons indica l'article esmentat. 

 

CLÀUSULA  27.- Recepció, liquidació i termini de garantia 

La recepció i liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposa l'article 210 
de la LCSP i l'article 204 del RGLCAP. 

L'administració determinarà si la prestació realitzada per l'empresa contractista s'ajusta 
a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i , si s'escau, 
requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena de defectes 
observats en la seva recepció. 

La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció 
o conformitat per part del Consell Comarcal a través del responsable del contracte. 

Conclòs  el contracte i finalitzat el termini, que es fixa en 3 mesos des de la finalització 
de la totalitat dels serveis, sense objeccions per part de l’administració quedarà 
extingida la responsabilitat del contractista, sense perjudici de les responsabilitats que 
se’n puguin derivar d’acord amb les disposicions generals sobre responsabilitats 

A la finalització del contracte, el contractista sortint haurà d’acreditar que ha complert 
amb les seves obligacions tributàries, quotes de la Seguretat Social i amb les 
obligacions vers el seu personal. 

 

CLÀUSULA  28. Resolució del contracte 

Les causes i els efectes de la resolució del contracte són les assenyalades als articles 



 

211 i  313 de la LCSP, les enumerades a les lletres c), d) i f) de l’article 294 i en 
particular  seran causes específiques de resolució les següents: 

 
1 La cessió o subcontractació a tercers sense el preceptiu consentiment exprés del 
Consell Comarcal de l’Urgell.  
2 L'incompliment del contractista de les seves obligacions laborals i amb la 
Seguretat Social respecte del personal que presta el servei. 
3 La falsedat en la informació facilitada per l’empresa o entitat al participar en 
aquest concurs. 
4 La prestació defectuosa del servei de forma reiterada. La valoració d’aquesta 
circumstància correspon a la comissió de govern del Consell Comarcal de l’Urgell. 
5 No destinar al servei el personal que s’estimi necessari. La valoració d’aquesta 
circumstància correspon a la comissió de govern del Consell Comarcal de l’Urgell. 
6 La interrupció del servei per part del contractista de forma no justificada ni 
acordada per les parts. 
7 L’incompliment de qualsevol altra condició considerada essencial del contracte. 

 

L’aplicació i efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixen en els 
article 212, 213 i 313 de la LCSP. En tots els casos, la resolució del contracte es durà 
a terme seguint el procediment establert a l’article 191 LCSP i 109 RGLCAP. 

 
 
CLÀUSULA 29.- Condicions especials d'execució del contracte  
 
En compliment de l’article 202 de la LCSP, S’imposa a l’empresa adjudicatària 
l’obligació d’organitzar formació professional en el lloc de treball que millori l’ocupació i 
l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte i les seves 
capacitats i qualificació 
 
 
 
CLÀUSULA 30.-  Règim de recursos 
 
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 continuar 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 
en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de 
l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 



 

prèviament o alternativament, 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. 
 
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de 
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al 
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.  
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de 
recursos administratius ordinaris.  
 
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 administratiu ordinari 
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 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
CLÀUSULA 31.- Confidencialitat i tractament de dades 

 
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu 
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les 
dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat 
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva 
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o 
organitzatives apropiades de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades (Reglament general de protecció de dades). 
 
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades. 
 
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors 



 

queden informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits 
a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per 
procedir a la contractació seran tractats per aquest Consell amb la finalitat de garantir 
l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte 
 
La presentació de les ofertes  porta implícita l’autorització per part de les empreses 
licitadores per tractar les dades personals que hi puguin aparèixer d'acord amb la 
legislació o normativa vigent en cada cas.  
 
En compliment del que estableix l’art. 13 del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, es facilita als licitadors la informació següent: 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades  
 

 Responsable del tractament: Consell Comarcal de l’Urgell, carrer Agoders, 16, 
25300 Tàrrega 

 

 Delegada de protecció de dades: dpd@urgell.cat 
 

 Finalitat del tractament: Gestió del procés de licitació i execució del contracte 
que s’adjudiqui 

 
 Temps de conservació de les dades: el previst a la normativa vigent de 

contractació del sector públic i arxiu històric 
 

 Legitimació del tractament: Normativa vigent de contractació del sector 
públic  

 
 Destinataris de cessions o transferències: les previstes pel compliment de la 

normativa vigent de contractació del sector públic 
 

 Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres 
drets que li corresponguin segons es detalla a la informació addicional . 

 
 Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada al 

portal web del Consell Comarcal de l’Urgell: http://urgell.cat/avis-legal/ 
 
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò 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 
(Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
 



 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte del contracte, 
l'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades), haurà de recollir 
i tractar les dades personals seguint els principis que recull el RGPD en especial els de 
licitud, transparència, limitació de la finalitat, minimització, limitació del termini de 
conservació, integritat i confidencialitat, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o 
organitzatives apropiades de conformitat amb l'establert en el RGPD.  
 
 
 
CLÀUSULA 32.- Règim jurídic del contracte 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció es regirà per allò que estableixi aquest Plec, i en tot el que aquest no preveu, 
serà d’aplicació la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 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 que no s’oposi al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i estigui vigent després de l’entrada en vigor del Reial 
Decret 817/2009; supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, 
i en el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
 

 

Aquestes bases administratives juntament amb la memòria de justificació del contracte 

i les prescripcions tècniques que l’han de regir van ser aprovades per la Comissió de 

govern del Consell Comarcal de l’Urgell, en la seva sessió de data 17 de desembre de 

2020. 




