AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR

PLEC DE CLÀUSULES PER L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS
CONSISTENT EN LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’AGENT PER A CONTRACTAR
UNA SÈRIE D’ORQUESTRES I SERVEIS PER A LES FESTES DE LA POBLA DE
SEGUR ANUALITAT 2019, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

CLÀUSULA PRIMERA.
Objecte i qualificació
Descripció de l'objecte delcontracte
Objecte del contracte:
L’objecte del present contracte fa referència a la prestació del servei d’agent artístic per tal de contractar
diferents orquestres i serveis per a les Festes de la Pobla de Segur del 2019 amb les següents
propostes d’orquestres (a escollir entre una d’elles) i dates:
Data actuació
03/03/2019
08/05/2019
17/06/2018
26/07/2018

27/07/2018

Descripció orquestres
DJ o discomòbil de 00 a 6.30h
Duet cocktail o similar
La banda del coche rojo o la loca histeria o similar + DJ
La banda neon o rocktambuls o similar
Orquestra Welcome Band o similar. La mateixa orquestra haurà de fer un
concert a la tarda
Dalton Bang, Allioli, Sixtus o similar + DJ

28/07/2018

Trio Cocktail, trio alea o similar

27/07/2018

Necessitat a satisfer:
El repertori musical haurà d’esser variat, incloent els èxits de l’any vigent. En les sessions de ball de la
nit, en la primera part, el repertori musical haurà de ser adequat per al públic adult i la segona part
adequat pel públic jove.
El contracte tél aqualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord ambl'article 17 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Altres serveis:
Data
03/03/2019
24/07/2019
25/07/2018
26/07/2018
27/07/2018
28/07/2018

Número
1
1
1
1
1
1

Descripció orquestres
Animació infantil Carnestoltes! o similar
Havaneres amb Cavall Bernat
Mega tobogan urbà + inflable o similar
Inflables wipeout o animació infantil o similar
Jocs infantils de fusta i festa de l'escuma o similar
Inflables aquàtics
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Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
Codi CPV
92312140-4
92312440-1
7995400-6

Descripció
Serveis artístics d’orquestres
Serveis artístics de grups de cantants.
Serveis d'organització de festes

CLÀUSULA SEGONA.
Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte
amb els licitadors.
POSSIBILITAT DE TRIAR ENTRE GRUPS DE VERSIONS I /O ORQUESTRES DE LA MATEIXA
CATEGORIA. VALORACIÓ DEL REPERTORI 25 PUNTS
PREU 75 PUNTS
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia més alta amb el
pressupost de licitació. S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi
proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa.
En cas d’igualtat entre dos o més licitadors, des del punt de vista dels criteris que serveixen de base
per a l’adjudicació, tindrà preferència la proposició presentada per aquella empresa que justifiqui tenir
un nombre major de treballadors fixes en plantilla.

CLÀUSULA TERCERA.
Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat
contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta
amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la
pàgina web següent: http://www.lapobladesegur.cat

CLÀUSULA QUARTA.
Pressupost Base de Licitació i valor estimat del contracte
El Pressuposat màxim de licitació per les actuacions previstes a l’article primer és el següent:
Quantitat
30.000,00 €

IVA
6.300,00 €

TOTAL (IVA inclòs)
36.300, 00€

CLÀUSULA CINQUENA.
Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019.
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CLÀUSULA SISENA.
Modificació del contracte
De conformitat amb el que disposa l’article 204 de la LCSP es pot modificar el contracte fins a un màxim
del 20%.

CLÀUSULA SETENA.
Durada del Contracte
El termini d’execució serà l’assenyalat a la clàusula primera per a cada actuació musical i en relació
als serveis també serà l'assenyalat a la clàusula primera.
Per part del Regidor titular de la regidoria o del responsable del contracte, si aquest s'ha designat, es
facilitarà la corresponent programació de festes amb els horaris de les diferents actuacions.

CLÀUSULA VUITENA.
Presentació de proposicions i documentació administrativa
Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació,
i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de
les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió
temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció
d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ellsubscrites.
1. Lloc i termini de presentaciód'ofertes
Presentació electrónica
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes
obligatòriament
de
forma
electrònica
a
través
de
l'eina
de
preparació
i
presentaciód'ofertesdelaPlataformadeContractaciódelaGeneralitatdeCatalunya.
https://contractaciopublica.gencat.cat
La utilització d'aquests Serveis suposa:


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



La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.



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

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de quinze
dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant,
exclusivament de forma electrònica a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament
per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. Per garantir la confidencialitat del
contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
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Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
2. Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats/arxius
electrònics, signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre/arxiu electrònic
i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del servei D’AGENT PER A CONTRACTAR UNA
SÈRIE D’ORQUESTRES PER A LES FESTES DE LA POBLA DE SEGUR ANUALITAT 2019».
La denominació dels sobres és la següent:

- Sobre/Arxiu electrònic «A»: Documentació Administrativa.
- Sobre/Arxiu electrònic] «B»: Proposició valorable mitjaçant judicis de valor i Proposició
Econòmica
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a
la Legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada d'aquests:
[SOBRE/ARXU ELECTRÒNIC] «A»
Documentació Administrativa:
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració.
La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex del present plec.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la componen
haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna presentar la
corresponent declaració responsable.
[SOBRE/ARXIU ELECTRÒNIC] «B»
Proposició valorable mitjançant judicis de valor
Proposició econòmica.

CLÀUSULA NOVENA.
Ofertes anormalment baixes
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, alguna d'elles
estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors afectats un termini de cinc dies
hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els permeten
executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema
en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels següents paràmetres:
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobri subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents.
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A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com a
desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà
a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. En la valoració de les
ofertes no s'inclouran les proposicions declarades desproporcionades o anormals fins que no s'hagués
seguit el procediment establert en l'art 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer d'i, siescau, resultés justificada la
viabilitat del'oferta.

CLÀUSULA DESENA.
Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes.

CLÀUSULA ONZENA.
Adjudicació del Contracte
Presentada la garantia definitiva, l’organ de contractació, procedirà a adjudicar el contracte a favor del
licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la seva
formalització.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la
garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació,
atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser publicada en
el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

CLÀUSULA DOTZENA.
Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint
aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent a càrrec seu les
corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat
se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït.
1. Abonaments al contractista
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de factura
degudament conformada.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els
següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional trentè segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació
electrònica:
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DIR3 Codi d'entitat
DIR3 Òrgan de tramitació
DIR3 Oficina comptable
DIR3 Òrgan proponent

L01439023
L01439023
L01439023
L01439023

La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector
Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la
presentació en un registre administratiu.
2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social.
Així mateix, està obligat al compliment 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, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial
decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del
contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les normes
i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat
a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar
a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions
previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració
d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en
relació amb lasubcontractació.
c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en
relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució delcontracte.
d. La subscripció d'una pòlissa d'assegurances de la responsabilitat civil.
e. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i en
el pla de seguretat isalut.
f. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament puntual
de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
4. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix i així
l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les
ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin
necessàries per a l'inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'Administració els
documents que para això siguinnecessaris.
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Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte,
l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la
seva execució amb imposició de novespenalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les
prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució
o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

CLÀUSULA TRETZENA.
Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable de l'execució del
contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:


Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que el contractista
compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en elcontracte.



Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i
mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment
de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació o la
realització de tràmits de tipus administratiu.



Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan
de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.



Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar a
la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten
inútils posteriormenten funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres
casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a
adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que
puguinprocedir.



Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.



Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució
delcontracte.

CLÀUSULA QUATORZENA.
Confidencialitat i tractament de dades
Confidencialitat
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment
dels principis d'integritat i confidencialitat han detractar les dades personals als quals tinguin accés de
manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat
o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures
tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica de Protecció
de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament
general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que hagi
finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (Ajuntament).
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Tractament de Dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de
caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra
documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la
finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament delcontracte.

CLÀUSULA QUINZENA.
Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà
per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes
de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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