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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei de comunicació i premsa, de
serveis consistent en la realització i projecció d’un vídeo-mapping sobre la façana de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú durant les festes nadalenques amb les característiques i requisits previstos en
el Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP). Tot això a l’ empara d’ allò previst en l’article
17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP)
No s’ha considerat convenient dividir l’objecte d’ aquest contracte en lots pel fet que la realització
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultin l’execució
correcta dels del punt de vista tècnic.
El Codi CPV que correspon és 92300000-4 Serveis d'entreteniment.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del
procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la
LCSP estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació
Tipus licitatori:
a) El pressupost base de licitació d’ aquest contracte es fixa en la de 18.150,00 euros (IVA
inclòs).
L’IVA que correspon aplicar és del 21 % tipus d’IVA i ascendeix a la quantitat de 3.150,00
euros.
Pressupost IVA exclòs
15.000,00 euros

21 % IVA
3.150,00 euros

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació abans
assenyalat, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants de la LCSP.

b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:
• Costos directes: 12.150,00 euros
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• Costos indirectes: 1.950,00 euros
• Altres despeses: 900 euros
1.4) Existència de crèdit
La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte per a l’exercici 2019 s’estima en 18.150,00
euros, IVA inclòs, i es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 03 9201 2260200 Publicitat i difusió
activitats municipals del pressupost vigent.

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de 3 MESOS.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en la resolució de l’adjudicació d’acord amb
l’article 35.1.g) LCSP.
Quant a la pròrroga:
El contracte no serà prorrogable.

1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP,
és de 15.000,00 euros IVA exclòs.
Atès el que preveu l’ article 101.5 de la LCSP, el mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és
el següent:
-

Pressupost de licitació sense IVA.

En l’esmentat càlcul s’han tingut en compte a més dels costos derivats de l’aplicació de les
normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de l’execució material dels serveis objecte
d’ aquest contracte, les despeses generals d’ estructura i el benefici industrial, sens perjudici d’allò
previst en l’article 101.2 apartats a) b) i c) que pugi resultar d’aplicació al present supòsit.

1.7) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en base
a:
Un tant alçat en no haver estat possible o convenient la seva descomposició
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Constituirà el preu definitiu del contracte que es pugui derivar de la tramitació d’aquest procediment,
el que resulti de les proposicions efectuades, tenint en compte l’oferta econòmica proposada a la
baixa per part del candidat o licitador que resulti adjudicatari del contracte de referència.
1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació harmonitzada i no
és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant
procediment obert simplificat abreujat o sumari i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació
automàtics, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP.
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i l’interlocutor per
aquest contracte és el Servei de Contractació, adscrit a Secretaria General, telèfon 93 8140000,
correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a la plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800
Vilanova i la Geltrú.
L’òrgan de contractació podrà estar assistit per la Mesa de contractació que en tot cas en aquesta
tipologia de procediments és de caràcter potestativa la seva constitució a l’empara de les previsions
de l’ article 326.1 de la LCSP.
Cas de constituir-se la Mesa, la seva composició serà la que s’estableixi en el Perfil de Contractant
dins l’ anunci de licitació del contracte de què es tracti.
Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran requerir
informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les
respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació
es publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la consulta en el perfil de contractant.
Les respostes tindran caràcter vinculant.
1.9) Perfil de contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la
composició de la Mesa de Contractació (potestativa ateses les previsions de l’article 326.1 de la
LCSP), en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf

1.10) Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant
l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya,
accessible en el perfil de contractant, indicat en la clàusula 1.9 del present plec
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions sobre l’ús
de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el perfil de contractant.

Document electrònic
Número de validació: 12434306534425213440

Secretaria General
Servei de Contractació

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
signada electrònicament, en un únic sobre digital a l’empara d’allò previst en l’article 159.6 c) de la
LCSP , en els termes següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà la declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració i la proposició avaluable mitjançant criteris automàtics, d’acord amb el
model que consta com a annex en aquest plec.
Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la finalització del
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord
amb l’article 140.4 LCSP.
Per poder obrir els sobres/arxius electrònics UNICS presentats, es sol·licitarà als empresaris que
hagin presentat proposicions, l’atorgament d’una paraula clau.
La paraula clau serà sol·licitada un cop transcorregudes 24 hores de la data i hora límit establerta
per a la presentació de proposicions que s’indiqui en l’anunci de licitació d’aquest contracte. De
conformitat amb el que preveu l’article 159.6 d) de la LCSP d’aquesta manera quedarà garantit,
mitjançant un dispositiu electrònic, que l’ obertura de les proposicions no es realitza fins que hagi
finalitzat el termini per a la seva presentació, pel que no es celebrarà acte públic d’ obertura
d’aquestes.
Els empresaris han de facilitar aquesta paraula clau abans del moment de l’obertura dels
sobres/arxius electrònics de què es tracti.
Cas de no facilitar-la dins del termini a què s’ha fet referència, resultaran exclosos de la licitació.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment
abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens
perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del present Plec.
1.11) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Import mínim:
22.500,00 euros
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Acreditació documental:
No es requereix l’acreditació documental, d’acord amb l’article 159.6 b).
b) Solvència professional o tècnica:
Mitjans:
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en
la qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir
un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en
compte les proves dels serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els serveis o treballs
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan
el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a
l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Valors o requisits mínims:
10.500,00 euros
Acreditació documental:
No es requereix l’acreditació documental, d’acord amb l’article 159.6 b)

1.12) Criteris d'adjudicació automàtics
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu
seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, amb una ponderació màxima de 100 punts,
a raó del següent detall per a cadascun d’ ells:
12.1 Criteris avaluables de forma automàtica (De 0 punts fins a un màxim de 100 punts)
12.1.1 Preu ofertat..............................De 0 punts fins a un màxim de 90 punts
Els licitadors hauran d’indicar en les seves proposicions econòmiques el preu al què es
comprometen per a la prestació dels serveis que constitueixen el seu objecte durant la seva
vigència, és a dir, hauran d’igualar o minorar l’import de 15.000,00 euros, IVA exclòs, establerts com
a tipus licitatori d’aquest contracte, expressant l’import ofert en euros i amb un màxim de dos
decimals.
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Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos, com a partida independent.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
S’assignarà 80 punts a l’oferta que més millori el pressupost base de licitació, IVA exclòs.
La resta d’ ofertes es valoraran amb aplicació de la següent formula:
((1)-(3)) x 4
Puntuació = ---------------------------(1)-(2)
On
1. Preu base de licitació establert (IVA exclòs)
2. Millor oferta presentada
3. Oferta preu del licitador que es valora
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri
12.1.2 Proposta de millores, màxim 10 punts:
-

-

Si el guió del vídeo contempla un o més elements que promoguin la interacció del públic en el
moment de la projecció: 4 punts
Si l’oferta inclou l’elaboració d’un vídeo d’entre 15 i 20 segons per promocionar el
videomapping els dies previs, apte per difondre per les xarxes socials i per Canal Blau TV: 3
punts
Si l’oferta inclou l’enregistrament íntegre d’una de les primeres projeccions del videomapping a
la plaça de la Vila, per tal que es pugui difondre en els canals municipals que el Servei de
Comunicació consideri més adients: 3 punts

S’assignaran 0 punts si no es contemplen els requisits mínims descrits
En tot cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.

1.13) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.

1.14) Termini per a l’adjudicació

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de les
ofertes rebudes.
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1.15) Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.16) Ofertes anormalment baixes
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es
consideraran ofertes anormalment baixes s’aplicarà l’art. 85 RGLCAP.
Les ofertes amb valors de temeritat s’han de justificar perquè la Mesa de contractació les
valori i determini sobre la seva admissió o exclusió. Si les ofertes amb valors temeraris i/o
desproporcionats no s’acompanyen de les respectives justificacions i/o les presentades resulten ser
insuficients, es requerirà al licitador perquè precisi les condicions de l’oferta, sent aplicable amb
caràcter general el que prescriu l’article 149 de la LCSP.
Per justificar suficientment els valors temeraris s’han d’aportar els documents en què es fonamenten,
sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les solucions tècniques adoptades i els
preus oferts amb les circumstàncies tècnic-econòmiques i/o excepcionalment favorables per a
l’execució, que permetin al licitador obtenir millors preus de compra o prestació dels serveis.
Si, una vegada tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació considera, a partir de la
justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o desproporcionats, resultarà exclosa de la licitació.

1.17) Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat abreujat o sumari.

1.18) Garantia definitiva
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert simplificat
abreujat o sumari, ateses les previsions de l’ article 159.6 apartat f) de la LCSP.
1.19) Presentació de documentació per part del proposat a l’adjudicació. Renúncia i
desistiment del procediment
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la
LCSP haurà de:
Presentar la documentació acreditativa de les circumstàncies consignades en la/es declaració/ns
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. En cap cas caldrà acreditar la solvència.
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En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat com a
adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar
amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.
D’acord amb l’exposat, el licitador proposat a l’adjudicació haurà de presentar dins del termini a què
s’ha fet abans referència, el certificat d’inscripció de l’empresa licitadora en el Registre Electrònic
d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i
empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió de la
Disposició Transitòria tercera LCSP. En aquest sentit, en el cas del ROLECE, també es podrà
acreditar la sol·licitud d’inscripció en tràmit, d’acord amb la Recomanació de la Junta Consultiva de
Contractació Pública de l’Estado, de 24 de setembre de 2018.
La data màxima per a la inscripció en el registre corresponent o, en el seu defecte i, només en el cas
del ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de presentació de proposicions en el
procediment de licitació.
En el cas que l’empresa licitadora escollida a l’ adjudicació recorri a capacitats d’altres empreses per
acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c)
LCSP, haurà de presentar el certificat d’ inscripció en el RELI o ROLECE de cadascuna de les
empreses. Amb els mateixos termes per a la subcontractació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la
seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna oferta o proposició
que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració esmentats.
Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva subscripció o
desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos notificant-ho als candidats o licitadors.
Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament justificades a
l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de l’objecte d’aquest contracte
mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva renúncia.
El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment, havent-ne de quedar
acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no impedirà l’inici d’un nou procediment per a
l’adjudicació d’aquest contracte.
1.20) Formalització del contracte
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part del
proposat com a contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.
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2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’ objecte del contracte
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de
l’objecte del contracte, a la seva recepció, per acta de recepció.
2.2) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 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 a l’Ajuntament 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 a l’Ajuntament 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, abstenintse 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.
-

El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i perjudicis,
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o
d’una organització deficient dels treballs objecte d’ aquest contracte.

-

El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o reparar les
propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en les seves condicions
anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la legislació vigent.
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-

El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa immediata i
directa en una ordre especifica de l’Ajuntament comunicada per escrit.

2.3) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte que s’estableixen per aquesta licitació, esdevenint
obligacions contractuals essencials, seran les que tot seguit s’indiquen:
Amb la finalitat de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, l’adjudicatari haurà de lliurar la
documentació justificativa del seu compliment a requeriment de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
El seu incompliment serà causa de resolució del contracte.
2.4) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
•

No es preveu la modificació del contracte.

2.5) Règim de pagament

1. El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, contra presentació de
factura expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP i disposició addicional 32 de la LCSP
i, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic, per al cas que les factures s’hagin d’emetre en
format electrònic.
2. La factura s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, i han d’incloure la identificació del/de la destinatari/ària de la contractació.
3. El codi DIR que haurà d’incorporar a la factura electrònica és el següent:
Òrgan gestor: L01083073
Unitat tramitadora: L01083073
Oficina comptable: L01083073
4. El pagament es realitzarà per l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en els terminis establerts
en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que
es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
2.6) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits específics a
què es refereix l’ article 103.2 de la LCSP.
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2.7) Penalitats
1. Fent ús del que disposa l’article 192 de la LCSP, el sistema de penalitats pels supòsits de
compliment defectuós o parcial, o bé pel retard en el compliment de les prestacions i en cas
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució es regiran pel
que disposa aquest plec.
2. Les penalitats, en tot cas, s’imposaran per l’òrgan de contractació a proposta del
responsable del contracte que detallarà en la corresponent proposta d’incompliment del
contractista i la seva qualificació. Prèviament a la seva imposició es donarà audiència al
contractista.
3. Les demores, incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt greus
4. Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a greus
o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, comportant una
deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la consideració de
lleus:
a) Retard, compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de
prescripcions tècniques
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les tasques de
coordinació i d’execució de la prestació.

5. Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interesso municipals com als
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas tenen la
consideració de greus:
a) Retard, compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
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6. Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta presentada
per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una lesió dels interessos
municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la normativa
en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa aplicable al
contracte.
c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica.
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
7. El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que pugui ser
penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el compliment de les
prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del
contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del
contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del
contracte.
8. Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total
o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia.
9. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà optar indistintament per la resolució del contracte
o bé per la imposició de penalitats.
2.8) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la
LCSP, les següents:
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar de la
realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el
corresponent document acreditatiu [acta de recepció].
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2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la
naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
No procedeix regular la propietat dels treballs en tant mitjançant procediment obert abreujat o
sumari no es poden tramitar contractes de serveis de caràcter intel·lectual.

2.11) Cessió i subcontractació

No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte d’acord amb la justificació que figura a
l’expedient.
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
No és procedent.
2.13) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors 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 mitjançant l’eina Sobre Digital. No obstant això, l’òrgan
de contractació farà la seva valoració respecte de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la
que valdrà a tots els efectes.
No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
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.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.
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2.14) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, mitjançant 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, i
la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a
través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual
s’informarà del dipòsit de la notificació.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la
seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu
contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de
Contractant.

2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals
del contractista. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social
de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades
personals, i en matèria mediambiental.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la
prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum
adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
l’Ajuntament n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per
poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances,
absències i/o malalties.
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del
contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
En el cas que la prestació dels definits a l’objecte del contractació implica el tractament de dades
personals per part del Contractista, aquest assumeix la condició d’encarregat de tractament de
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dades personals responsabilitat de l’Ajuntament. El Contractista es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de les dades de caràcter
personal a les que tingui accés en el desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte:
• Portar a terme el tractament de les dades personals única i exclusivament per a les finalitats
relacionades directament amb el servei contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los
per a finalitats diferents.
• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels treballadors del
Contractista respecte a les dades de caràcter personal que als que puguin accedir per a la
prestació dels serveis contractats.
• El Contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i
col·laboradors.
• El Contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en
funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals pugui tenir accés i els
requeriments dels Plecs de contractació. El nivell de risc i les mesures de seguretat podran ser
definides per l’Ajuntament. L’ Ajuntament es reserva el dret a la realització d'aquelles accions
d'auditoria que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures
de seguretat.
• El Contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades
personals en un termini no superior a 24 hores.
• En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Contractista per exercir els seus drets d'acord amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades li adreçarà a Ajuntament o – en cas de que
la reculli - remetrà la sol•licitud a l’Ajuntament en un termini no superior a 5 dies.
• El Contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les dades i
informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.
• Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis fora de les que estiguin
expressament recollides als Plecs. En el cas que el Contractista requereixi la subcontractació a
tercers d’una part o la totalitat del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per escrit a
l’Ajuntament. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada amb un contracte entre el
Contractista i l’empresa subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromís de
confidencialitat aplicables al Contractista.
• L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del Contractista, es considera
estrictament temporal per a la prestació del servei contractat, sense que concedeixi al
Contractista cap mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de
retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament de dades
personals, podent conservar únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.
• El Contractista assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament per als possibles danys i
perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a conseqüència de l’incompliment de les
obligacions definides al present document, incloent les possibles sancions per part dels
Organismes Reguladors del tractament de dades personals.
Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es mantindran vigents
en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el Contractista.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors del Contractista
en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització exclusivament professional,
seran tractades en el marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal per la
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gestió del procediment de contractació i de l’execució i gestió del contracte. La base jurídica del
tractament és la derivada de la relació contractual de prestació de serveis. Les dades no seran
cedides a tercers excepte que així ho contempli la prestació del serveis. Aquestes dades seran
conservades després de les finalitzacions del contracte com a part del procediment administratiu.
Poden accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de
Protecció de Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800) o bé exercir
el seu dret a traves de la Seu Electrònica.

2.17) Assegurances
Per prendre part en aquest procediment s’ exigeix el compromís de subscripció d’una pòlissa
d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja contractada i per al cas de
resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte - per a cobrir les possibles responsabilitats
que se’n puguin derivar de la realització dels serveis que constitueixen l’objecte d’aquest
contracte, per un import mínim de 100.000 euros.
La cobertura de la pòlissa d’assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici del contracte
i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta per aquest contracte així com els
períodes corresponents a les possibles pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes.

2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte
El lloc fixat per a la prestació/realització dels serveis objecte del contracte és l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, plaça de la Vila, 8.

2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment
A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és la Cap de premsa de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En aquest contracte coincideix aquesta figura amb la de la unitat
de seguiment del contracte i li corresponen bàsicament, entre d’altres, les funcions següents:
−

Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte;

−

Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes i
condicions contractuals;

−

Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada;

−

Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte;

−

Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències i pròrrogues del contracte;

−

Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte;

−

Proposar a l’ òrgan de contractació les penalitats a imposar.

El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
ANNEX DEL PCAP
<indicar objecte del contracte i núm. d’expedient>
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de declaració responsable i de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics:

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF 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 ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic
................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a
(consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que el perfil de l’empresa és el següent <marcar amb una creu>:
Gran empresa.
Mitjana, petita o microempresa.

-

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a
97 de la LCSP.

-

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-

Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració
General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.

-

Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.11) del PCAP i que es
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la
dita clàusula.

-

Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
l’execució del contracte.

-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.
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-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30
de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.

-

Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la
seva participació en aquest procediment de contractació.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols.

-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en
la legislació vigent.
SÍ

-

NO

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
SÍ

-

NO obligat per normativa

NO

NO obligat per normativa

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al
PCAP.
SÍ

-

NO

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecta a l’IVA.
Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.

-

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecta a l’IAE.
Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.

-

Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara:
SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar 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)
NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
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-

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància,
per escrit, a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal de fer la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui facilitar-les al servei e-Notum
a aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen
és (indicar les empreses que el composen).

-

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en la clàusula 1.19) del PCAP.

Així mateix, assabentat/da de les condicions exigides per optar a la dita contractació, es compromet
a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars que els regulen, que accepta íntegrament, per la quantitat de
……….……………….. euros, IVA exclòs [baixa global]
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
(Data i signatura)."
•

[per al cas de preus unitaris] En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica,
basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent:

Així mateix, assabentat/da de les condicions exigides per optar a la dita contractació, es compromet
a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars que els regulen, que accepta íntegrament, oferint els preus
unitaris següents:
Servei

Preu màxim IVA
exclòs
€
€

(Data i signatura)."

Preu ofertat IVA
exclòs

OFERTA DE LICITADOR
Tipus % Import
Total preu ofertat
IVA
IVA
IVA inclòs

