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A. DADES GENERALS
1. Definició de l’objecte del contracte
Constitueix l’objecte d’aquest contracte la contractació serveis de missatgeria i correspondència
del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, en concret cartes i targetes postals, cartes
certificades i notificacions administratives amb destinació exclusivament a la ciutat d’Olot.
S’entén per servei postal la recollida, admissió, classificació, tractament, curs, transports,
distribució i lliurament de correspondència, de qualsevol pes, en les modalitats especificades,
dins del terme municipal d’Olot, per mitjà d’una missatgeria sostenible.
Aquesta prestació de serveis haurà d’ajustar-se al que disposa la Llei 43/2010, de 30 de
desembre, de serveis postals universals, dels drets dels usuaris i de mercat postal, les
disposicions que la desenvolupen i les particularitats que indiquen les presents prescripcions.
El contracte no es divideix en lots. Atesa la naturalesa i l’objecte del contracte, no es considera
adequat dividir-lo en lots, tal i com disposa l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP). No es possible la divisió de l’objecte en lots perquè la
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic perquè no és possible
dividir per zones o per tipus d’enviament, sinó que és necessari que l’acceptació i lliurament
dels enviaments siguin portats a terme per una sola empresa.
Aquest contracte te la consideració de contracte reservat, regulat a la disposició addicional 4ª i
la disposició addicional 48ena de la Llei 9/2017 reguladora dels contractes del sector públic. Es
tracta d’un contracte reservat a empreses d’inserció i a centres especials de treball que està
previst a la normativa vigent i a l’article 20 de la Directiva 2014/21/UE. La legislació de
contractes del sector públic disposa que, mitjançant acord de Govern, es fixaran els
percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de
determinats contractes, o de determinats lots, a centres espacials de treball i a empreses
d’inserció de les regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació de les
empreses d’inserció; la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a
regular les empreses d’inserció sociolaboral; i el Decret 227/2003, de 4 de novembre, de
funcionament i competència del Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya.
Les empreses que poden ser beneficiàries de la reserva han de complir els requisits que
estableix la normativa esmentada per a tenir aquesta consideració. També es pot establir un
percentatge mínim de reserva de l’execució d’aquests contractes en el marc de programes
d’ocupació protegida, amb la condició que almenys el 30 per cent dels empleats dels centres
especials d’ocupació, de les empreses d’inserció o dels programes siguin persones
treballadores amb discapacitat o en risc d’exclusió social.
Els codis CPV del contracte són:
A efectes d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic, la codificació del contracte de
conformitat amb l’establert pel Reglament (CE) número 2195/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, de 5 de novembre de 2002, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de contractes públics
(CPV), modificat pel Reglament 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, és la
següent:
64110000-0 Serveis postals
2. Necessitat i idoneïtat del contracte
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El servei de missatgeria i correspondència resulta necessari per al correcte funcionament de
l’Administració i l’externalització d’aquest servei ve motivada per la manca de recursos humans i
materials del Consorci. L’Entitat, en quant administració pública, ha de comunicar els seus
acords als interessats, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, de procediment
administratiu i resta de correspondència que genera la tramitació ordinària dels assumptes i
expedients en aquesta administració.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa envia aproximadament al mes unes 300 cartes
ordinàries i 20 cartes certificades als usuaris de la ciutat d’Olot.
3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa que pot comprometre l'òrgan de
contractació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. El pressupost base total de licitació és de
7.123,88€ euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 5.887,50 € de principal i 1.236,38
€ euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, i es desglossa segons es
detalla a continuació:
Desglossament:
A) CARTA ORDINÀRIA. Àmbit nacional
Àmbit

LOCAL

Trams de pes

Nombre
d’unitats
estimades
totals
anuals
3.240
480
1
1
1
1

Fins a 20 gr. normalitzades
De 20 a 50 gr
Més de 50 a 100 gr
Més de 100 a 500 gr
Més de 500 a 1000 gr
Més de 1000 a 2000 gr

PREU
UNITARI

PREU FINAL
(IVA
EXCLÒS)

0,70 €
0,80 €
1,25 €
2,50 €
5,15 €
5,60 €
SUBTOTAL
SENSE IVA

2.268 €
384 €
1,25 €
2,50 €
5,15 €
5,60 €
2.666,50 €

B) CARTA CERTIFICADA. Àmbit nacional
Àmbit

LOCAL

Trams de pes

Nombre
d’unitats
estimades
totals
anuals
240
120
1
1
1
1

Fins a 20 gr. normalitzades
De 20 a 50 gr
Més de 50 a 100 gr
Més de 100 a 500 gr
Més de 500 a 1000 gr
Més de 1000 a 2000 gr

4

PREU
UNITARI

4,15 €
4,25 €
4,70 €
5,95 €
8,60 €
9,05 €
SUBTOTAL

PREU FINAL
(IVA EXCLÒS)

996 €
510 €
4,70 €
5,95 €
8,60 €
9,05 €
1.534,30 €
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SENSE IVA
C) CARTES ORDINÀRIES URGENT. Àmbit nacional
Àmbit

LOCAL

Trams de pes

Nombre
d’unitats
estimades
totals
anuals
36
12
0
0

Fins a 20 gr. normalitzades
De 20 a 50 gr
Més de 50 a 100 gr
Més de 100 a 500 gr

PREU
UNITARI

3,15 €
3,25 €
3,65 €
4,90 €
SUBTOTAL
SENSE IVA

PREU FINAL
(IVA
EXCLÒS)
113,40 €
39 €
0€
0€
152,40 €

D) CARTA CERTIFICADA URGENT. Àmbit nacional
Àmbit

LOCAL

Trams de pes

Nombre
d’unitats
estimades
totals
anuals
24
24
0
0
0
0

Fins a 20 gr. normalitzades
De 20 a 50 gr
Més de 50 a 100 gr
Més de 100 a 500 gr
Més de 500 a 1000 gr
Més de 1000 a 2000 gr

PREU
UNITARI

6,30 €
6,40 €
6,55 €
7,90 €
10,75 €
11,00 €
SUBTOTAL
SENSE IVA

PREU FINAL
(IVA
EXCLÒS)
151,20 €
153,60 €
6,55 €
7,90 €
10,75 €
11,00 €
1.534,30 €

El sistema de determinació de preus és el de preus unitaris, entenent que són aquells que es
corresponen a les unitats en què es descomposa la prestació, de manera que la valoració total
(pressupost màxim anual de licitació) s’efectua aplicant els preus d’aquestes unitats al nombre
de les executades durant un any, de conformitat a l’article 102 de la LCSP. En aquest sentit, la
valoració total s’obté a partir dels volums estimatius d’enviaments els quals correspon als
exercicis anteriors ii s’entenen variables i subjectes a canvis en els exercicis següents, en funció
de les necessitats del CASG, procedint-se, en cas que les necessitats reals acabin essent
superiors a les estimades inicialment, a la tramitació de la modificació del contracte.
Cal tenir en compte que les xifres concretades s’han reduït molt respecte els valors estimatius
d’enviaments, atès que un important nombre de notificacions generades per el CASG s’han de
fer a dia d’avui de forma electrònica d’acord amb el previst a la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Els preus unitaris indicats en aquest apartat, constitueixen les xifres màximes per sobre de les
quals s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixin el tipus de la licitació. Els licitadors
hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris de licitació, indicant l’IVA a
aplicar.
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que compren la present
contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb el
5
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preu unitari tipus de licitació. S’exclourà al licitador, l’oferta del qual sobrepassi qualsevol dels
preus unitaris tipus de licitació.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors, amb desglossament de
la part corresponent al principal i la part corresponent a l’IVA.
4. Valor estimat del contracte (VEC)
El Valor Estimat (VE) del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de
la LCSP és de divuit mil vuit cent quaranta euros (18.840,00 €), IVA exclòs, i inclou la pròrroga
prevista. Aquest import inclou la prestació del servei, les possibles pròrrogues i un 20% de
l’import per a possibles modificacions.
Any 1
contracte
5.887,50 €

Any 1
pròrroga
5.887,50 €

Any 2
pròrroga
5.887,50 €

Modificació
20%
1.177,50 €

TOTAL
18.840,00€

5. Existència de crèdit
La despesa per a l’any 2021 es consignarà amb càrrec a la partida 2021.00.231.22201
“Comunicacions – correus” per assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre
la despesa.
6. Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte s’estableix per un (1) any, a partir de la data que s’indiqui en la
formalització del contracte, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any, de forma acordada, de
conformitat amb l’article 29.4 LCSP.
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresari, sempre que
el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de
durada del contracte. En cap cas podrà produir-se la pròrroga pel consentiment tàcit de les
parts.
La pròrroga del contracte establerta en l’apartat 2 de l’article 29 LCSP no serà obligatòria per al
contractista en els casos en què en el contracte es doni la causa de resolució establerta a
l’article 168.6 LCSP, per haver-se demorat l’Administració en l’abonament del preu més de sis
mesos.
La pròrroga s’haurà d’aprovar amb caràcter previ a la finalització del contracte.
7. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la LCSP, té naturalesa
de contracte administratiu, i es qualifica com a contracte de serveis, de conformitat amb el que
disposa l’article 17 i 22 de la LCSP.
Les parts del contracte quedaran sotmeses expressament a l’establert en aquest plec i en el de
prescripcions tècniques. El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos
que en formin part o de les instruccions, plecs o normes aprovades que puguin ser d’aplicació
en l’execució d’allò pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
Tindran caràcter contractual:
- El plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
- El plec de prescripcions tècniques (PPT)
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- L’oferta subscrita per l’adjudicatari del contracte, així com, si s’escau, els aclariments realitzats
per aquest a sol·licitud de la Mesa de contractació, recollits en la corresponent acta de la Mesa.
En tot allò no previst en els plecs regiran les següents normes:
-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
Decret Llei 3/2016, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) en tot allò no modificat ni derogat
per les disposicions anteriorment esmentades.
Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
RGLCAP, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
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.
Addicionalment, per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de
Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament, per les que li resultin d’aplicació de les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, de les normes de dret privat.
8. Admissió de variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
9. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació es tramitarà de forma ordinària, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la
LCSP.
No està subjecta a regulació harmonitzada, en no donar-se els supòsits establerts als articles
19 a 22 de la LCSP, modificats per l’Ordre Ministerial HAC/1272/2019, de 16 de desembre, per
la qual es modifiquen els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del
sector públic, amb entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2020.
D’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP, és susceptible de recurs especial en
matèria de contractació.
Es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat abreujat, i adjudicació amb més d’un criteri
d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 159.6 i concordants de la LCSP.
10. Òrgan de contractació
L'òrgan de contractació competent és el President, en virtut de la Disposició Addicional Novena
de las Llei de Contractes del Sector Públic i de l’article 10f) dels Estatuts del Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
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El CASG ha de recórrer a la contractació externa d’aquest servei ja que no disposa de mitjans
propis, personals i materials, per dur a terme aquest servei.
Es designa com a responsable del contracte a la Cap de l’Àrea d’Administració del Consorci
Aquest servei de missatgeria no es pot fer per mitjans propis, ja que el CASG no disposa de
personal adequat i suficient per realitzar aquest servei. Degut aquest fet, el CASG ha de
recórrer a la contractació externa d’aquest servei.
11. 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 en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació
e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic. Un cop
rebut el/s correu/s electrònic/s, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició
en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/des, 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 del
contractant del CASG. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
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 de licitació 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.
L’empresa licitadora s’ha de subscriure com a interessada 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:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CASG
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.
12. 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 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.

8

APROVAT
11/05/2021 08:49

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
.Plec de clàusules: TD03-012 - 2.PCAP serveis postals i
sostenible - 10052021

SIGNATURES

OTROS DATOS

Codi per a validació: 6Q7N3-4W8K6-KV07M
Fecha de emisión: 11 de mayo de 2021 a las 9:03:55
Página 9 de 41

ESTAT

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- President de CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA.Firmado 11/05/2021 08:49

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 43453 6Q7N3-4W8K6-KV07M C0E7CE535A89125320904320D29958FE00E6F294) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.casg.cat/csv/

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.
13. Aptitud per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i en el seu cas ser adjudicatàries del
contracte, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat d’obrar, que no incorrin en cap prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP i que
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional per desenvolupar
l’objecte del contracte, requisit, aquest últim, que serà substituït per la classificació empresarial,
quan aquesta sigui exigible.
Les empreses licitadores han de disposar d’una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
Només podran participar en aquesta licitació les empreses que tinguin la consideració
d’empreses d’inserció laboral o centres especial de treball, al tractar-se d’un contracte reservat
d’acord amb la disposició addicional 4ª i la disposició addicional 48ena de la Llei 9/2017.
Tindran la consideració d’empreses d’inserció laboral aquella que sigui qualificada com a tal i
que porti a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o prestació de serveis i
l’objecte social de la qual tingui coma finalitat primordial la integració sociolaboral de persones
en situació o greu risc d’exclusió social.
Les empreses d’inserció es troben regulades a la Llei 44/2017, de 13 de desembre, per a la
regulació de les empreses d’inserció; a la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures
legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral; i el Decret 277/2003, de 4 de
novembre, de funcionament i competència del Registre administratiu d’empreses d’inserció de
Catalunya.
Les empreses d’inserció han d’estar qualificades com a tal i inscrites en el registre
corresponent, que en el cas de Catalunya és el Registre administratiu d’empreses d’inserció de
Catalunya que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Família.
Els centres especials de treball d’iniciativa social, regulats als articles 43 i següents del Reial
Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Reial Decret
2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Centres Especials de Treball;
i l’Ordre de 12 de juny de 1992, per la qual es crea el Registre de centres especials de treball i
la Comissió d’avaluació i seguiment dels programes de suport a la integració laboral de
disminuïts.
La disposició final catorzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, ha afegit un apartat 4 a l’article 43 del text refós de la Llei General de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, per tal de definir els centres especials de
treball d’iniciativa social i establir els requisits que han de complir.
Els centres especials de treball d’iniciativa social han d’estar qualificats coma tal i inscrits en el
registre de centres corresponent. L’òrgan de contractació podrà sol·licitar un certificat de la
inscripció de l’entitat en el corresponent Registre de centres especials de treball que, en el cas
de Catalunya, gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Família; l’acta fundacional o
escriptura de constitució on consti la inexistència d’ànim de lucre i els Estatuts vigents per a
comprovar l’objecte social vinculat amb la inserció social.
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14. Requisits de solvència
D’acord amb l’article 159.6.b s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.
15. Perfil del contractant
La present licitació es publicarà en el Perfil del Contractant del Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa, que es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
Per consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, s’ha
d’accedir al Perfil del Contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CASG
Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta, els plecs de clàusules
administratives particulars i documentació complementària, estarà disponible per mitjans
electrònics.
B. LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
16. Mesa de contractació
Atès el que disposen els articles 159.6.d) i 326.1 de la LCSP, no es constituirà mesa de
contractació en el present procediment.
17. Criteris d’adjudicació
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, els criteris aplicables a la present contractació són els següents, ordenats de
manera decreixent, amb la puntuació màxima i la fórmula d’avaluació prevista per cadascun
d’ells, i amb una puntuació total màxima de fins a 100 punts:
Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts
1. Menor oferta econòmica: fins a 70 punts
Fórmula:
P = OE x 70 / O
On:
P és la puntuació de 0 a 70
O és l’oferta econòmica a valorar
OE és l’oferta més econòmica
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
Paràmetres objectius per apreciar possibles ofertes anormals o desproporcionades: s’estarà al
que disposa l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
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2. Millora de les condicions d’inserció laboral: 20 punts
S’atorgarà la puntuació següent a les empreses licitadores que aportin un percentatge més
elevat del 30% per a l’execució del contracte, de persones en situació d’exclusió social o en
greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tingui dificultats importants per a
integrar-se en el mercat de treball ordinari, i/o que estiguin incloses en algun dels col·lectius
destinataris de la inserció. Els barems són els següents:
50% de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi,
desocupades o que tinguin dificultats importants per intrigar-se al mercat de treball
ordinari .................... 20 punts
45% de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi,
desocupades o que tinguin dificultats importants per intrigar-se al mercat de treball
ordinari ................... 15 punts
40% de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi,
desocupades o que tinguin dificultats importants per intrigar-se al mercat de treball
ordinari ................... 10 punts
35% de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi,
desocupades o que tinguin dificultats importants per intrigar-se al mercat de treball
ordinari ................... 5 punts
30% o menys de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi,
desocupades o que tinguin dificultats importants per intrigar-se al mercat de treball
ordinari ................... 0 punts
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de mantenir el percentatge de personal d’inserció
ofertat durant tota la vigència del contracte.
3. Compromís de millora ambiental sobre el tipus de vehicles o mitjans sostenibles
utilitzats per prestar el servei: 10 punts
Aquest criteri té per objecte la sostenibilitat del vehicle i mitjà pel qual es realitza el servei i
potenciar l’ús de bicicletes, altres vehicles electromecànics o altres mitjans sostenibles. Els
licitadors hauran de presentar una relació dels vehicles de què disposin per a la prestació del
servei objecte del contracte, indicant: marca, model, tipologia (bicicleta/vehicle elèctric o altre
tipus de giny electromecànic) i unitats disponibles (s’haurà d’aportar dins el sobre). Segons les
unitats es donaran els següents punts:
Per cada bicicleta o vehicle electromecànic es donarà 2 punts fins arribar a un
màxim de 10 punts.
Fórmula:
P= 2,00 si s’ofereix una bicicleta
P=0 si no s’ofereix cap bicicleta
On: P és la puntuació (entre 0 i 2)

NÚM. DE BICICLETES
O VEHICLES
ELECTROMECÀNICS

TIPUS
DE
VEHICLE

MARCA
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Paràmetres objectius per apreciar possibles ofertes anormals o desproporcionades: s’estarà al
que disposa l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
18. Forma i termini de presentació de les proposicions.
1.- L’empresa licitadora ha de presentar la documentació que conformi la seva oferta en un únic
sobre, digitalment, en el Perfil del Contractant del CASG, que està allotjat en la pàgina:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CASG
El termini de presentació serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació
de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant i finalitzarà a les 14:00 hores del darrer dia. En
cas que el termini finalitzi un dia no hàbil, s’entendrà prorrogat automàticament fins el dia hàbil
següent.
Les ofertes rebudes amb posterioritat no seran admeses.
Tal com contempla l’article 159.6 de la LCSP l’acte d’obertura dels sobres no serà públic, atès
que es preveu en la licitació que s’han d’utilitzar mitjans electrònics. Els sistema informàtic que
suporta la plataforma de licitació electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el
moment de l’obertura i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
EINA SOBRE DIGITAL
Un cop l’empresa licitadora accedeixi, a través de l’enllaç a dalt indicat, a l’eina web de
SOBRE DIGITAL de la Generalitat de Catalunya, l’empresa licitadora haurà d’omplir un
formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebrà un missatge al/s correu/s
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
L’adreça electrònica que l’empresa indiqui en la seva declaració responsable (veure la
clàusula “Contingut dels sobres”), serà l’adreça en la qual rebran els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’E-NOTUM, amb independència que informin de més d’una
adreça electrònica en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital.
L’empresa licitadora ha de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta atès que
l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposarà per presentar
la seva oferta a través de l’eina de Sobre Digital.
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Un cop hagi accedit a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès,
l’empresa licitadora haurà de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en els sobres corresponents (veure la clàusula “Contingut dels sobres”).
L’empresa licitadora pot preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada,
abans de fer la presentació de l’oferta.
Tramesa de la documentació i introducció d’una paraula clau
a) Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a l’empresa licitadora
que introdueixi una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament
de les ofertes, la documentació.
El desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau,
la qual ha de custodiar l’empresa licitadora atès que l’eina Sobre digital no guarda ni
recorda les contrasenyes introduïdes.
L’administració demanarà a l’empresa licitadora, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan l’empresa licitadora introdueixi la paraula 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 hora establertes.
Per l’obertura dels sobres caldrà que prèviament les empreses licitadores introdueixen
les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del sobre
digital, partir del moment que així sigui requerit per part de del CASG. Les empreses
licitadores rebran un correu electrònic on s’indicarà que han d’accedir a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzar 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 aquest cas, l’òrgan de
contractació demanarà aquesta paraula clau per poder realitzar el desxifrat de la
documentació de les ofertes a partir del dia següent a la finalització de la presentació de
les ofertes.
En cas que l’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 l’empresa licitadora de la paraula clau, que només ella custodia
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.
Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau en el
termini establert, s’estableix com a norma general l’exclusió de la licitació d’aquella
empresa.
La Mesa podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui
necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
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b) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual
s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació
confidencial, si conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B, i si
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar
la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser
contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb
un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest
procediment de licitació o en altres de posteriors.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.
c) A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta,
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents
que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses
que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la
persona o les persones signants del DEUC.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja
no es podrà modificar la documentació tramesa.
Enviament de les ofertes en dues fases
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició Addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de l’oferta 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.
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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.
És important no manipular aquest 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.
L’oferta presentada ha d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu.
L’oferta presentada ha 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 de l’administració. Així es obligació de l’empresa licitadora passar
els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, serà responsabilitat seva que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per l’empresa licitadora 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’hagi 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.
Presentació d’una còpia de seguretat dels documents electrònics
L’empresa licitadora podrà presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que els serà sol·licitada en cas de necessitat, per tal
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
És important no manipular aquest 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 físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de
l’eina Sobre Digital.
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.
Incidències, especificacions tècniques i suport
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, per resolució del President ampliarà el termini de
presentació el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena
corresponent; i addicionalment, comunicant el canvi de data a l’empresa en cas que
hagués activat l’oferta.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
15
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troben disponibles a l’apartat de “licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.
xhtml?
Es pot 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:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)
2. D’acord amb el que disposa l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
3. 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 del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses de la Generalitat de Catalunya (RELI) 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.
4. L’empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició.
5. Tampoc podrà subscriure cap oferta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o
figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió
de totes les sol·licituds per ell subscrites.
19. Contingut de les proposicions
Es presentaran en un únic sobre.
Sobre Únic (documentació administrativa i criteris automàtics)
El sobre contindrà la documentació següent:
1. Sol·licitud de participació en la licitació, conforme el model de l’Annex 1
2. Declaració responsable segons consta a l’Annex 2 d’aquest plec, degudament emplenada i
signada.
3. Declaració de confidencialitat segons model de l’Annex 3 d’aquest plec
4. La proposició econòmica i de la resta de criteris automàtics definits a la clàusula 17 i es
presentarà segons el model de l’Annex 4 d’aquest plec.
Mitjançant la declaració de responsable, l’empresa licitadora declara el següent:
Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la
declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la
declaració responsable.
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, tècnica i
16
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professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec, en el
cas que correspongui.
Que no està incursa en prohibició de contractar
Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en els Plecs de clàusules
administratives i tècnic.
S’ha d’incloure la designació del nom i cognoms, de la persona autoritzada per accedir a les
notificacions electròniques, així com l’adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les
notificacions.
A més les empreses licitadores indicaran a la declaració responsable, si s’escau, la informació
relativa a la/es persona/es habilitades per representar-les en aquesta licitació.
La declaració responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la persona o persones
que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de les proposicions i subsistir en el moment de perfecció del
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la seva
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c) de la
LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i presentar altra
declaració responsable separada per cadascuna de les empreses.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec
el compliment dels quals s’han indicat en la Declaració de Responsable, l’haurà 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, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP, l’òrgan de contractació o la mesa podrà
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 responsable 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.
No s’acceptaran les proposicions que continguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
20. Criteris de desempat
En cas que es produeixi l’empat entre dues o més ofertes, s’haurà d’aplicar el règim de
desempat
que estableix l’article 147 LCSP. Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació
acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què se li requereixi en produir-se
l’empat.
Si encara així perdura l’empat, l’adjudicació del contracte es decidirà per sorteig i es durà a
terme
en acte públic, prèvia convocatòria de les empreses licitadores, que es farà a través de la seva
adreça electrònica.
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21. Ofertes anormalment baixes
Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofertat pel
licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.
En cas que concorri un únic licitador, es considerarà que l’oferta és anormalment baixa quan
signifiqui més d’un 25% de baixa respecte al preu de licitació.
En cas que es presentin dues empreses, es considerarà anormalment baixa l’oferta econòmica
que sigui un 20% més baixa que l’oferta econòmica més alta.
En cas que concorrin tres o més licitadors, es considerarà anormalment baixa aquella oferta
que obtingui una puntuació total en relació als criteris d’adjudicació sigui un 10% superior a la
mitjana de les puntuacions de totes les empreses. Si un cop calculada la mitjana aritmètica es
detecten ofertes que siguin un 10% més baixes que aquesta mitjana, es tornarà a calcular la
mitjana de les ofertes sense tenir en compte l’oferta amb la puntuació més baixa i serà aquesta
nova mitjana la que servirà de referència per calcular les ofertes anormalment baixes.
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP. El termini que
s’atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de
l’enviament de la comunicació.
22. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació
D’acord amb el que preveu l’article 150.2 de la LCSP i abans de l’adjudicació del contracte, els
serveis corresponents requeriran, mitjançant comunicació electrònica, l’empresa proposada
com a adjudicatària perquè dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data
de recepció del requeriment perquè presenti la documentació justificativa a què es fa esment a
continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Acreditació de la resta de circumstàncies consignades en les declaracions
responsables aportades i la resta d’acreditacions que siguin exigibles.
Document de la inscripció de l’empresa al registre administratiu d’empreses
d’inserció de Catalunya o dels centres especials de treball, que gestiona el
Departament de Treball, Afers Socials i Família.
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI), en el ROLECE o en una llista oficial d’operadores econòmics d’un Estat membre de la
Unió Europea d’accés gratuït, si és el cas; no està obligada a presentar els documents
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres (art. 140.3
LCSP)
Això no obstant, sí que haurà de presentar els documents que no estiguin vigents en els
esmentats registres.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les empreses.
Aquest fet comporta l’exigència de 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 provisional
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que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declara a l’empresa en
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP, l’òrgan auxiliar de l’òrgan de contractació,
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.
La falsedat en les declaracions responsables presentades per l’empresa proposada com
adjudicatària podrà donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
23. Garantia definitiva
No correspon l’ingrés de la garantia definitiva al tractar-se d’un procediment simplificat abreujat,
com queda recollit a l’article 159.6 de la LCSP.
24. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
del procediment d’adjudicació
La proposta d'adjudicació del contracte no crea drets a favor del licitador proposat, que no els
adquirirà, davant l'Administració, mentre no s'hagi formalitzat el contracte.
De conformitat amb el que disposa l'article 152 LCSP la decisió de no adjudicar o celebrar el
contracte o el desistiment del procediment es poden acordar per l’òrgan de contractació abans
de la formalització, amb la corresponent notificació a les empreses licitadores.
Només es pot adoptar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte per raons d'interès
públic degudament justificades en l'expedient. El desistiment del procediment haurà d'estar
fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d'adjudicació, s'ha de justificar en l'expedient la concurrència de la
causa.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil del contractant.
25. Adjudicació del contracte
L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat la millor oferta, de
conformitat amb el que disposa l'article 145 LCSP.
L'acord d’adjudicació del contracte serà adoptat per l’òrgan de contractació de forma motivada,
dins del termini de 5 dies hàbils següents al de la recepció de la documentació aportada per
l’empresa proposada per la Mesa de contractació, d’acord amb l’article 150.3 LCSP.
L'acord d’adjudicació es notificarà, mitjançant notificació electrònica a través de l’aplicació
e-Notum, a les empreses participants en la licitació i es publicarà en el Perfil del contractant del
CASG.
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 que el procediment ha quedat desert, si és
el cas, es publicarà en el Perfil del Contractant.
De conformitat amb el que disposa l’article 158.2 de la LCSP l’adjudicació haurà de produir-se
en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’obertura de proposicions. Si la proposició es
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conté en més d’un sobre o arxiu electrònic, de tal manera que aquests s’hagin d’obrir en
diversos actes independents, el termini anterior es computa des del primer acte d’obertura del
sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la proposició. Aquest termini s’ampliarà en 15
dies hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits de l’article 149.4 de la LCSP en el cas
d’ofertes anormalment baixes.
Un cop transcorregut el termini assenyalat per a l’adjudicació sense que s’hagi dictat acord, els
licitadors tindran dret a retirar la seva proposta.
26. Perfecció i formalització del contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
El contracte haurà de formalitzar-se en document administratiu que s'ajustarà amb exactitud a
les condicions de la licitació i més podrà formalitzar-se en escriptura pública si així ho sol·licita
el contractista, essent al seu càrrec les despeses derivades de seu atorgament.
En ser el contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, i d’acord amb el
que estableix l’article 153.3 de la LCSP, la formalització no es podrà efectuar abans que
transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i
candidats. Transcorregut aquest termini, es requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el
contracte en un termini no superior a cinc dies, comptats des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment.
En el supòsit que l’empresa adjudicatària sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
La formalització del contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en el Perfil del
contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran
la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el
desglossament corresponent a l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
De conformitat amb el que estableix l'article 153.4 LCSP, quan per causes imputables a
l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins el termini indicat, se li exigirà l'import del
3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en
primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici del que estableix la
lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 LCSP.
C. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
27. Condició especial d’execució
D'acord amb l'article 202 de la LCSP, s'estableix la següent condició especial de tipus social:
Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a no
minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, i en
termes actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral
bàsica aplicable que correspongui en cada moment als treballadors adscrits al contracte,
en funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació en presentar-se l’oferta.
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El CASG podrà exigir l’acreditació documental del compliment d’aquestes condicions. En cas
d’incompliment el contractista haurà de presentar la corresponent justificació per escrit i, si fos
insuficient a judici de l’òrgan de contractació, procedirà a la imposició de les sancions previstes
en el present plec.
Aquesta condició té el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització molt greu o causa d'extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que
ha complert aquesta obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de
contractació podrà requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que
informin al respecte.
L’incompliment d’aquesta condició podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu amb
la imposició de la corresponent penalització econòmica o causar l’extinció del contracte.
28. Penalitzacions
En cas d’incompliment de l’empresa contractista per causes que li siguin imputables, l’òrgan de
contractació podrà optar, atenent a les circumstàncies del cas i en la forma i condicions
establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP, per la resolució del contracte o per la imposició
de penalitats.
Les penalitats en que pugui incórrer l'Adjudicatari en el compliment de l'objecte del contracte es
qualificaran de molt greus, greus i lleus.
Infraccions molt greus:
Tindrà la consideració d’infracció molt greu qualsevol incompliment de les obligacions del
contractista quan pertorbi o perjudiqui molt greument el funcionament del servei. En tot cas
tindran caràcter molt greu les infraccions següents:
L’incompliment reiterat de les obligacions i requisits establerts en el present Plec de
clàusules, el PPT i en l’oferta presentada per l’adjudicatari.
Les deficiències notòries i reiterades en la prestació dels serveis.
L’abandonament en la prestació dels serveis.
Manca de subscripció o de vigència de la pòlissa d’assegurança que l’adjudicatari ha de
tenir concertada.
Negar-se l’adjudicatari a complimentar els requeriments d’informació que el CASG li
formuli.
La resistència reiterada als requeriments efectuats per l’Administració, o el seu
incompliment, quan produeixi un perjudici molt greu als interessos municipals.
L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.
Incomplir la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
Incomplir les obligacions en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos
laborals en relació als treballadors adscrits al contracte.
La reiteració en la comissió de faltes greus.
Infraccions greus:
Tindrà la consideració d’infracció greu qualsevol incompliment de les obligacions del
contractista que pertorbi o perjudiqui greument el funcionament dels serveis. En tot cas tindran
caràcter greu les infraccions següents:
L’incompliment de les obligacions i requisits de tot ordre establerts en el present Plec de
clàusules, el PPT i l’oferta presentada per l’adjudicatari.
La prestació deficient dels serveis o treballs.
La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o el seu incompliment,
quan produeixi un perjudici greu als interessos municipals o de tercers.
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Manca de presentació al CASG, durant dues o més setmanes, dels requeriments
d’informació que el CASG li formuli.
L’incompliment dels serveis mínims dictats per l’autoritat competent en cas de vaga.
Tres faltes lleus equivaldran a una de greu.
Infraccions lleus:
Tindran la consideració d’infracció lleu qualsevol incompliment de les obligacions del
contractista que no tingui caràcter greu o molt greu d’acord amb aquest plec.
D’acord amb l’article 192.2 LCSP, quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi
incomplert parcialment l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’Administració
pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de
penalitats. Les penalitats que el CASG imposarà a l’adjudicatari quan opti per la no resolució del
contracte són les següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3%, com a màxim, del preu del
contracte, IVA exclòs.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6%, com a màxim, del preu del
contracte, IVA exclòs.
Per incompliments molt greus, una penalitat equivalent a un 10%, com a màxim, del
preu del contracte, IVA exclòs.
El total de les penalitats imposades no podrà superar el 50 per cent del preu del contracte, IVA
exclòs.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en
què no estigui prevista una penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi
els danys causats a l'Administració, aquesta ha d'exigir al contractista la indemnització per
danys i perjudicis.
A banda de la imposició de sancions a que pogués haver-hi lloc, la demora per part de
l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments facultarà a
l’òrgan de contractació en qualsevol moment per a l’adopció de les mesures pertinents
destinades a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes mesures se’n derivin despeses, a
actuar contra les garanties corresponents.
Les penalitzacions s'han d'imposar per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte. L'acord és immediatament executiu i s'ha de fer efectiu mitjançant
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al
contractista, o sobre la garantia que s'hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments
esmentats.
Addicionalment a la imposició de sancions es podrà exigir a l’empresa adjudicatària que
compleixi les obligacions que s’hagin incomplert.
D’acord amb l’article 192, la reiteració del incompliment dels terminis, així com el compliment
defectuós de les obligacions descrites en aquest plec podran suposar la rescissió del contracte.
29. Responsable del contracte
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La persona responsable del contracte és la Sra. Carme Aumetell, Cap de l’Àrea d’Administració
del Consorci.
Correspon a la persona responsable del contracte les següents funcions:
Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre informe en el que es determini si el retard en l’execució és imputable o no al
contractista.
D. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
30. Règim de pagament
1. L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament de la prestació efectivament realitzada amb subjecció
als preus determinats en el contracte.
S’emetrà una factura electrònica de forma mensual a mesos vençuts, segons número de cartes
enviades.
Es realitzarà el pagament, prèvia presentació de la corresponent factura electrònica que haurà
de ser degudament conformada responsable del contracte i aprovada per l’òrgan competent de
conformitat amb l’ establert a l’art. 301 de la LCSP.
L’adjudicatari designarà el compte corrent al que desitja se li aboni l’import del contracte
conforme l’establert al present Plec o si l’entitat vol domiciliar els càrrecs que generi
l’adjudicatari.
El termini de pagament serà com a màxim de 30 dies a comptar des de l'expedició de la factura.
2. D’acord amb l’ordenança d’Administració Electrònica del CASG aprovada per acord de la
Junta General del dia 22 de març de 2017, publicada definitivament al Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 131 de 10 de juliol de 2017, el lliurament de factures per part del
contractista s’efectuarà per mitjans electrònics.
La remissió de factures electròniques s’efectuarà mitjançant sistemes que compleixin les
condicions següents:
L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es
garantirà mitjançant signatura electrònica reconeguda.
El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit
mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a www.facturae.es, ajustant-se el
format de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures
(XAdES), ETSI TS 101 903. O les evolucions d’aquest format, d’acord amb la regulació
que a tal efecte realitzi l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que estableix
Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans
electrònics quan el destinatari de les mateixes sigui l’Administració General de l’Estat o
organismes públics vinculats o dependents d’aquella i sobre la presentació davant
l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents
de factures expedides entre particulars.
El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT bé utilitzant la bústia
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de lliurament de factures accessible des de la seu electrònica del Consell Comarcal de
la Garrotxa o bé a través de les plataformes de facturació electròniques adherides al
servei e.FACT.
La factura haurà de contenir les dades i requisits establerts al Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, el deure
d’expedir i lliurar factura que pertoca als proveïdors i prestadors de serveis.
En tot cas, la factura haurà de contenir els següents esments:
Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.
Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número
d’identificació fiscal.
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat.
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
31. Drets i obligacions de les parts
Són drets de l’empresa adjudicatària els següents:
1. L’abonament de les factures del servei, un cop aprovades. Mensualment l’empresa
adjudicatària presentarà la corresponent factura dels treballs realitzats que, una vegada
fiscalitzada, serà sotmesa a l’aprovació de l’òrgan competent del CASG, per procedir al
seu pagament.
2. A ser indemnitzada en cas de resolució anticipada per causes no imputables al contractista.
Són obligacions de l’empresa adjudicatària les següents:
1. Prestar els serveis d’acord amb les condicions d’aquest Plec de clàusules administratives
particulars i de Plec de prescripcions tècniques particulars i la seva oferta de millora,
mitjançant una organització adequada, i dotant-lo dels mitjans personals i materials
necessaris per a una prestació òptima del servei.
2. Disposar per a prestar el servei de personal qualificat i dels mitjans necessaris.
3. Fer-se càrrec de tots els tributs i els ingressos de dret públic que es derivin de la realització
del servei.
4. El compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria laboral, de Seguretat
Social i de Seguretat i Salut en el Treball. El contractista és responsable davant la Llei de
qualsevol accident del seu personal per la qual cosa, i en compliment de les disposicions
vigents, tindrà degudament assegurats tots els treballadors que intervinguin en els treballs
objecte del contracte.
El personal que destini a aquest servei, que dependrà exclusivament de l’adjudicatari i no
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tindrà relació laboral ni administrativa, o de qualsevol altra classe, amb el CASG.
5. Exercir el servei per si mateix, amb prohibició de cedir-lo o traspassar-lo a tercers, llevat que
hi hagi autorització prèvia i expressa del CASG, que només ho podrà autoritzar en les
circumstàncies assenyalades en la normativa sobre contractació.
6. El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb el CASG, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el
compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de
transparència. En particular, s’obliga a:
Facilitar al CASG la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui
requerida d’acord amb la normativa vigent.
Comunicar al CASG les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la
present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context de dit procediment de licitació.
No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
7. Assumir la responsabilitat civil, penal i administrativa, tant davant del CASG com davant de
tercers pels danys i perjudicis causats per l’adjudicatari del servei i/o pel seu personal.
8. Indemnitzar al CASG pels danys i perjudicis derivats del servei que es deixi de prestar, per
raons no justificades.
9. Indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència del funcionament
del servei, llevat dels actes realitzats per complir una ordre directa imposada per el CASG
amb caràcter ineludible.
10. El contractista nomenarà un responsable del servei que periòdicament mantindrà reunions
de treball i informatives amb el responsable municipal de supervisar el servei. Aquesta
persona serà l’interlocutor/a amb el CASG
11. En la planificació i en el desenvolupament dels treballs objecte del contracte, és
responsabilitat de l'adjudicatari atenir-se a tota la norma d'obligat compliment i a les de bona
pràctica que en cada moment siguin aplicables a l’activitat que realitza, tant en els seus
aspectes tècnics com administratius, tributaris, mercantils, laborals, etc.
12. El contractista com a empresa d’inserció o centre especial de treball haurà de mantenir el
percentatge de personal d’inserció ofertat durant tota la vigència del contracte.
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32. Prerrogatives de l’administració
L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a l’article 190 de la LCSP, les prerrogatives
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n’ofereixi el compliment, modificar-lo per
raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista en motiu de l’execució
del contracte, suspendre l’execució del mateix i acordar-ne la seva resolució dins dels límits i
amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP i les seves disposicions de
desenvolupament.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives
d’interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius. Els mateixos posaran fi
a la via administrativa i contra ells es podrà interposar recurs contenciós administratiu, conforme
a allò previst a la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que els
interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició d’acord amb els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
33. Modificació del contracte
El contracte només pot preveure per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a
207 de la LCSP.
Modificacions previstes:
S’estableixen com a causes de modificació del contracte, de conformitat amb els termes
establerts a l’article 204 de la LCSP, per un import màxim del 20% del preu del contracte, les
següents:
Tractant-se d’un contracte de serveis en el qual el pressupost màxim anual de licitació
es fixa en base a preus unitaris, sense que el número total d’entregues o prestacions
incloses a l’objecte del contracte es pugui definit amb exactitud al temps de celebrar-se
aquest per estar subordinades les mateixes a les necessitats de l’Administració, en el
cas que dins el termini de vigència del contracte les necessitats reals fossin superiors a
les estimades inicialment, s’haurà de tramitar la corresponent modificació del contracte
segons el que estableix la LCSP.
Modificacions no previstes:
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos a l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes a l’article 207 de la LCSP.
Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per els contractistes
en els termes que estableix l’article 206 de la LCSP, havent de formalitzar conforme al que
disposa l’article 153 LCSP i publicant-se d’acord amb el que estableixen els articles 207 i 63 de
la LCSP.
34. Assegurances
El contractista s’obligarà a concertar i a mantenir actualitzada durant la vigència del contracte,
una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades en l’execució del
contracte, amb un capital assegurat mínim de 150.000€ per sinistre i any.
En cas que s’exigeixi una pòlissa de responsabilitat civil, caldrà que aquesta garanteixi els
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danys materials, corporals i conseqüencials derivats de l’activitat que constitueix l’objecte de la
prestació del contracte front a agents i usuaris. Les responsabilitats mínimes a assegurar seran
la responsabilitat civil d’explotació, la responsabilitat civil patrimonial i la responsabilitat civil per
productes.
S’haurà de lliurar una còpia de les pòlisses a l’òrgan de contractació abans de la signatura del
contracte.
35. Deure de confidencialitat
En relació amb la confidencialitat és aplicable el que disposa l’article 133 de la LCSP.
Sens perjudici del que estableix la legislació en matèria d’accés a la informació pública i de les
disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que ha de
donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial la informació
referida a secrets tècnics o comercials aportada conjuntament amb les ofertes, així com
aspectes confidencials d’aquestes. Els òrgans de contractació no podran difondre aquesta
informació sense el seu consentiment.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
De la mateixa manera, el contractista haurà der respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte i que així hagi estat
qualificada en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se
com a tal.
El deure de la confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement
de la informació de referència, a excepció que els plecs o el contracte estableixin un termini
més gran.
36. Política de protecció de dades
1. En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel 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
(Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedarà
obligat al seu compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el
caràcter d’obligació essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades pel CASG de la Garrotxa
com a responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de
protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació.
Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del
contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el
compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran dades del contractista
d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels
drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació,
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supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) els licitadors es
podran adreçar en qualsevol moment al CASG
3. El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de
la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest
deure es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual.
E. SUCCESSIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
37. Successió i cessió
a) Successió:
En el cas de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte vigent
continuarà amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en
tots els drets i les obligacions que en derivin.
b) Cessió:
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització
expressa de l’òrgan de contractació, quan es compleixin els requisits establerts en l’article
214 LCSP.
38. Subcontractació
No es permet la subcontractació.
39. Revisió de preus
En aquest contracte no procedeix la revisió de preus.
F. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE, RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ
40. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte les recollides en els articles 211 i 306 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 211.2 LCSP, per als seus efectes al que disposen els articles 213 i
307 de la LCSP en els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb
diferents efectes pel que fa a les conseqüències econòmiques de l’extinció, haurà d’atendre a la
qual hagi aparegut amb prioritat en el temps.
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista haurà d’indemnitzar a
l’Administració els danys i perjudicis ocasionats. La determinació dels danys i perjudicis que
hagi d’indemnitzar el contractista es durà a terme per l’òrgan de contractació en decisió
motivada prèvia audiència del mateix, atenent, entre altres factors, al retard que impliqui per a la
inversió projectada i als majors despeses que ocasioni a l’Administració.
El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
41. Règim de recursos
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D’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, en aquesta licitació podran ser objecte de
recurs especial en matèria de contractació les actuacions següents:
a) Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que hagin de regir la contractació.
b) Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin una indefensió o un perjudici irreparable a
drets o interessos legítims. En tot cas, es considera que concorren les circumstàncies
anteriors en els actes de la mesa o de l’òrgan de contractació pels quals s’acordi
l’admissió o inadmissió de candidats o licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes,
incloses les ofertes que siguin excloses perquè són anormalment baixes com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 149.
c) Els acords d’adjudicació.
d) Les modificacions basades en l’incompliment del que estableixen els articles 204 i 205
d’aquesta Llei, perquè s’entén que la modificació havia de ser objecte d’una adjudicació
nova.
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, de 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 l’article
121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques 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.
Contra els actes d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de contractació procedirà la
interposició de recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
42. Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies
que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb expressa submissió
als Tribunals de la Província de Girona, sens perjudici que, si és el cas, procedeixi la
interposició de recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 de la LCSP.
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ANNEX 1 SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
(CASG), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

DADES DE L'EMPRESA
Denominació:
Adreça:

Població:

Telèfon:

Codi Postal:

CIF:

e-mail:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL

(persona que disposi de certificat electrònic com a
representant de l'empresa)

Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
NIF:
Mòbil:

E-mail:

(a efectes d'avisos de

(en cas que no sigui el mateix de

notificacions)

l'empresa)

DECLARO que les dades anteriors referents a l'empresa així com al representant legal són actualment
vigents.
DECLARO que el representant legal a dalt esmentat, disposa dels poders de representació de l'empresa
així com de certificat electrònic vàlid per a la recepció de documentació en format electrònic.
AUTORITZO al CASG per tal que, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’2 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques la disposició addicional 15 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic (LCSP), les notificacions de l’adjudicació així com altra
documentació referent a processos de licitació, ens sigui enviada a través de mitjans electrònics.

Aquesta és una instància específica per la presentació d'ofertes en un procés de licitació en el qual,
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prèviament, s'ha aprovat un plec de clàusules.
Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades pel CASG com a Responsable del
Tractament en els termes del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el
procediment de contractació i les actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà
en el compliment de les relacions contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la
normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la
limitació del tractament i oposició) el contractista es podrà adreçar en qualsevol moment al CASG.

I per què consti, signo aquesta oferta (lloc i data )
Signatura (Aquest document s’ha de signar electrònicament)
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ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE
"En/Na......................................... amb DNI núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..............., i segons escriptura
pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o
document ..., NIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................,
núm..........,

opta

al

Contracte

del

...........................................

i

DECLARA

RESPONSABLEMENT:

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions
establertes legalment previstes als articles 65 a 70 de la LCSP;
Que ni jo ni l’empresa que represento (si escau) estan sotmesos a cap de les
causes de prohibició per contractar recollides en l’article 71 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del sector públic i a més que:
No tenim cap deute amb el CASG.
Acceptem totes i cadascuna de les condicions establertes en el Plec de
clàusules administratives particulars i en les prescripcions tècniques.
Tenir la condició de centre especial de treball o d’empresa d’inserció regulada
a la normativa vigent.
Obligacions en relació a la igualtat de dones i homes
a) Som una empresa de menys de 250 treballadors i no tenim
l’obligació de disposar d’un pla d'igualtat d'acord amb el que disposa
l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
de dones i homes
SI
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pla d'igualtat d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes
SI
b) Som una empresa de més de 250 treballadors i disposem d’un pla
d'igualtat d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes
SI

NO

Que l’empresa que represento disposa de l’habilitació empresarial o
professional exigida en els termes de les clàusules corresponents del plec de
clàusules administratives particulars que regeix el contracte, i que es
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals /
materials exigits.

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat per contractar
exigida en el plec de clàusules administratives particulars, així com els
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, en cas de no haver-ne autoritzat l’obtenció directa per part
del CASG.

Està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha
estat modificada

Està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha
estat modificada.
No està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.
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Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Està inscrita al Registre d’Empreses Instal·ladores i
d’Instal·lacions de Climatització de la Generalitat de Catalunya.

Mantenidores

Que les dades identificadores i de contacte són les següents (cal omplir les
dades que consten a continuació):
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça postal, número de telèfon i de fax del licitador:
Per a les notificacions electròniques, cal especificar:
Adreça de correu electrònic on el CASG enviarà els avisos de
notificacions electròniques:
Telèfon mòbil on el CASG enviarà els avisos de notificacions
electròniques:
Certificat digital:
Emissor

(marcar

la

casella

de

l’emissor

correspongui):
Catcert (IdCat i altres)
DNI electrònic
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
AC Camerfirma
Tipus (marcar la casella que correspongui)::
persona física

persona jurídica
NIF del titular del certificat:
Nom i cognoms del titular / raó social del titular:
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(Lloc, data, signatura i segell)."

A més de l’anterior declaració responsable, cal incloure les següents
declaracions responsables si el licitador es troba en algun dels supòsits
següents:
En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal,
haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació
dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris. A més cadascuna de les empreses que
conformin la UTE haurà de presentar aquesta declaració responsable. Les
dades de contacte hauran de ser les mateixes per a totes les empreses.

En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb
indicació de les empreses que la composen.

En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar
declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció.

En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de
presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols.

I per què consti, signo aquesta oferta (lloc i data )
Signatura (Aquest document s’ha de signar electrònicament)

35

APROVAT
11/05/2021 08:49

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
.Plec de clàusules: TD03-012 - 2.PCAP serveis postals i
sostenible - 10052021

SIGNATURES

OTROS DATOS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 43453 6Q7N3-4W8K6-KV07M C0E7CE535A89125320904320D29958FE00E6F294) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.casg.cat/csv/

Codi per a validació: 6Q7N3-4W8K6-KV07M
Fecha de emisión: 11 de mayo de 2021 a las 9:03:55
Página 36 de 41

ESTAT

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- President de CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA.Firmado 11/05/2021 08:49

ANNEX 3 DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT
El/la Sr./Sra..................................................... amb DNI/NIF/NIE............................, en nom propi
o en representació de l’empresa............................... declara sota la seva responsabilitat que:

(Marca una de les dues opcions)
□ Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter confidencial:
...........................................................................................................
Les circumstàncies o els motius en què es fonamenta aquesta declaració per a cada un dels
documents i/o informacions detallats són les/els següents:
........................................................................................................................................
□ Cap document i/o informació té el caràcter de confidencial

I per què consti, signo aquesta oferta (lloc i data )
Signatura (Aquest document s’ha de signar electrònicament)
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ANNEX 4: CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT FÓRMULA

DECLARA:
Qui sotasigna, el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica

....................................................................................,

amb

NIF

núm.

........................................, amb la següent adreça de correu electrònic .................................. i als
efectes de licitar concurs per a la contractació per procediment obert simplificat abreujat dels
“Serveis postals del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, reservat a centres especials de
treball o a empreses d’inserció”.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT :
i amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que consten a l’expedient i que serveixen de base a la convocatòria, dels quals el licitador
manifesta que coneix i accepta incondicionalment les seves clàusules,

1. Que l’empresa ofereix executar el contracte pels següents preus unitaris: (fins a 70
punts)
(El preu s’indicarà en xifres i amb dos decimals):

A) CARTA ORDINÀRIA. Àmbit nacional
Àmbit

Trams de pes

LOCAL

Fins a 20 gr.
normalitzades
De 20 a 50 gr
Més de 50 a 100
gr
Més de 100 a 500
gr
Més de 500 a
1000 gr

Nombre
d’unitats
estimades
totals
anuals
3.240

PREU
UNITARI

480
1
1
1
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TOTAL

B) CARTA CERTIFICADA. Àmbit nacional
Àmbit

LOCAL

Trams de pes

Fins a 20 gr.
normalitzades
De 20 a 50 gr
Més de 50 a 100
gr
Més de 100 a
500 gr
Més de 500 a
1000 gr
Més de 1000 a
2000 gr

Nombre
d’unitats
estimades
totals
anuals
240

PREU
UNITARI

IVA

PREU
FINAL
(IVA
EXCLÒS)

PREU
FINAL (IVA
INCLÒS)

120
1
1
1
1
TOTAL

C) CARTES ORDINÀRIES URGENT. Àmbit nacional
Àmbit

LOCAL

Trams de pes

Fins a 20 gr.
normalitzades
De 20 a 50 gr
Més de 50 a 100
gr
Més de 100 a 500
gr

Nombre
d’unitats
estimades
totals
anuals
36

PREU
UNITARI

IVA

PREU
FINAL
(IVA
EXCLÒS)

PREU
FINAL
(IVA
INCLÒS)

12
0
0
TOTAL

D) CARTA CERTIFICADA URGENT. Àmbit nacional
Àmbit

Trams de pes

LOCAL

Fins a 20 gr.
normalitzades
De 20 a 50 gr
Més de 50 a 100 gr

Nombre
d’unitats
estimades
totals anuals
24
24
0
38

PREU
UNITARI

IVA

PREU
FINAL
(IVA
EXCLÒS)

PREU
FINAL
(IVA
INCLÒS)
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0
0
0
TOTAL

2. Condicions d’inserció laboral:
punts)

(fins a 20

Prestaran l’execució de l’objecte del contracte el ..... % de persones en situació
d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, desocupades o que tinguin dificultats
importants per intrigar-se al mercat de treball ordinari
3. Compromís de millora ambiental sobre el tipus de vehicles o mitjans sostenibles
utilitzats per prestar el servei
(fins a
10 punts)

NÚM. DE BICICLETES
O VEHICLES
ELECTROMECÀNICS

TIPUS
DE
VEHICLE

MARCA

MODEL

TIPOLOGIA

Per cada bicicleta o vehicle electromecànic s’atorgarà dos punts.

Signatura electrònica del representant de l’empresa/entitat licitadora
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ANNEX 5 MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA TOTAL/PARCIAL DE
DADES
El/la senyor/a ____________________________, amb el NIF núm. _________ com a
______________________de l’empresa ________________________________ amb el NIF
núm._____________________ declara, sota la seva responsabilitat, que són totalment /
parcialment vigents totes les dades i la declaració contingudes en el Certificat d’Inscripció en
el Registre de Licitadors emès per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en data
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__________________, el qual s’adjunta a aquest document, per participar en la licitació del
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contracte de _________________________________ amb número d’expedient __________.
Respecte el certificat esmenat les dades que precisen ser actualitzades són les següents:
(descriure les dades actualitzades)
En relació amb aquestes dades aporto la documentació següent:
(descriure la documentació aportada)

I per què consti, signo aquesta oferta (lloc i data )
Signatura (Aquest document s’ha de signar electrònicament)
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