PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A
L’ELABORACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ
TERRITORIAL DEL MOIANÈS
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A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:

CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/
Direcció de l'òrgan de contractació: c. Joies, 11-13 de Moià
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: ccmn.consell@ccmoianes.cat
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Número d'expedient

662/2019

Tipus de contracte:

SERVEIS

Tipus de
Procediment

OBERT SIMPLIFICAT
SUMARI (art. 159.6 LCSP)

Tramitació:

ORDINÀRIA

Tramitació anticipada:

NO

Forma de presentació d'ofertes: Sobre Únic Digital
Cap recurs especial: NO
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Prestació del servei d’assistència tècnica per a l’Elaboració d’un Pla d’Actuació Territorial del Moianès
en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i de l’ocupació de la comarca del Moianès.
-

Codi CPV: 71356200-0

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base IVA exclòs:

Tipus d'IVA aplicable:

Pressupost base IVA inclòs:
26.620,00 € (IVA inclòs)

22.000,00 € (IVA exclòs)
21% d’IVA
E. VALOR ESTIMAT CONTRACTE
22.000,00 € (IVA exclòs)
F. TERMINI D'EXECUCIÓ

G. PRÒRROGA

1 any des de la data de formalització del contracte
H. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS

No

NO
I. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
SI, clàusula 18a
J. REVISIÓ DE PREUS
NO
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1a. Objecte del contracte
1.1. Descripció de l'objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei d’assistència tècnica per a
l’Elaboració d’un Pla d’Actuació Territorial del Moianès en l’àmbit del desenvolupament
econòmic local i de l’ocupació de la comarca del Moianès, amb l’objectiu d’identificar
les línies d’actuació i els projectes que permetin un òptim desenvolupament econòmic i
social de la comarcal del Moianès en el proper període.
1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte
En virtut de la Llei 4/2015, del 23 d'abril, es crea la comarca del Moianès.
Atès que existeix una nova realitat comarcal, i davant l’objectiu de definir les
actuacions estratègiques pel desenvolupament social, econòmic i territorial del
Moianès en el proper període. Cal revisar i replantejar les actuacions del Consorci i el
Consell Comarcal del Moianès en consonància amb la conjuntura actual, la creació de
la comarca i el Consell Comarcal, el context de les polítiques de desenvolupament
local i les necessitats i perspectives de la comarca, amb el marc de referència pel que
fa al model de gestió cal pel qual es vol avançar, el model d’agència de
desenvolupament local del Moianès. És necessari prioritzar els projectes estratègics a
desenvolupar i els serveis a prestar per part del Consell Comarcal i el Consorci del
Moianès i el seus mitjans propis amb col·laboració dels agents públics i privats, així
com l’encaix i organització de les dues entitats. Es tracta doncs, d’actualitzar
l’estratègia territorial del Moianès.
No és possible la prestació directa del servei per part del Consell Comarcal del
Moianès per no disposar dels mitjans humans suficients per a la realització d’aquestes
tasques, les quals requereixen un nivell tècnic específic.
1.3. No divisió en lots del contracte
Per les pròpies característiques de l’actuació, la divisió en lots del contracte faria la
seva execució excessivament difícil des del punt de vista tècnic. En aquest sentit, per
a la correcte execució de la prestació, no es procedeix a la divisió en lots de la
mateixa, d’acord amb l’article 99.3 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP).
1.4. Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb el codi següent:
Codi CPV

Descripció

71356200-0

Servicios de asistencia técnica

1.5 Naturalesa i règim jurídic del contracte
El contracte es subjecta a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica
com a contracte administratiu de serveis d’acord amb les previsions de l’article 17
LCSP.
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Les qüestions no previstes en aquest Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques i a la
documentació complementària i annexa, es regulen per la LCSP en allò que tingui
caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest
plec de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i la
documentació complementària annexa. Són també d’aplicació a aquest contracte les
normes següents:


La Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, pel que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE I 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.



La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.



El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.



El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.



El Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.



La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els
reglaments i les altres normes que la desenvolupen.



Totes aquelles normes que per qualsevol concepte s’hi hagin d’aplicar.

Clàusula 2a. Durada del contracte
El termini màxim de lliurament dels treballs objecte del contracte serà el 30 d’octubre
de 2020, o com a màxim 1 any des de la data de formalització del contracte, i s’haurà
d’entregar un primer document el 20 de desembre del 2019, d’acord al que es detalla a
continuació.
L’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte es desplegaran atenent a
quatre fases successives:
-

Fase 1: Elaboració de la diagnosi – Termini d’entrega: 20 de desembre
de 2019.

-

Fase 2: Elaboració dels objectius i l’estratègia – Termini d’entrega: 15
de març de 2020.

-

Fase 3: Elaboració del Pla d’acció- Termini d’entrega: 30 de juny de
2020.

-

Fase 4: Definició del Pla de seguiment i avaluació.- Termini d’entrega:
30 de setembre de 2020.

-

Validació i tancament del document: Termini màxim d’entrega: 30
d’octubre de 2020, o com a màxim 1 any des de la data de
formalització del contracte.
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Clàusula 3a. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
3.1 Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 22.000,00 € (IVA exclòs), als que cal afegir
4.620,00 €, corresponents al 21% d’IVA, ascendint a la quantitat de 26.620,00 € (IVA
inclòs).
3.2 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 22.000,00 € (IVA exclòs), no
es preveuen pròrrogues ni modificacions contractuals.

Clàusula 4a. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 241.22799 del pressupost vigent del Consell Comarcal.
Clàusula 5a. Identificació d’òrgans
En compliment d’allò que preveu la disposició addicional segona de la LCSP, l’òrgan
de contractació serà el President del Consell Comarcal del Moianès.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

Clàusula 6a. Procediment de selecció i adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat previst a
l’apartat 6 de l’article 159 LCSP.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant un únic criteri de valoració que serà el
preu d'adjudicació, i per tant s’adjudicarà el contracte al licitador que presenti el preu
més baix, contant fins al dos decimals, de conformitat amb el que s'estableix en la
clàusula 10a.

Clàusula 7a. 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 Consell Comarcal compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés a
la pàgina web següent:
https://seu-e.cat/web/ccmoianes/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-isubvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
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Clàusula 8a. Acreditació de l’aptitud per contractar
Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions
de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, si s’escau.
8.1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en
el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es
tracti.
Les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la
Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobri l'Espai Econòmic Europeu
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la
legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una
declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
8.2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o
certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
8.3. Solvència
D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP s’eximeix, en aquest cas, als licitadors
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, si bé es
requereix que, com a mínim, disposin de la solvència següent:
- Hagin dut a terme serveis o treballs de la mateixa o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del present contracte, en els últims tres anys, amb
un import acumulat que sigui igual o superior al 70% del valor anual mitjà del
contracte (14.000,00 €).
- Que les persones encarregades directament de l’execució del disposin d’una
llicenciatura o un grau universitari.
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8.4. D’acord amb les previsions de l’article 159.4, lletra a) de la LCSP, els licitadors
hauran d’estar inscrits en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya, en la data final de presentació d’ofertes.
En qualsevol cas, caldrà aportar, una declaració sobre l’alteració o no de les dades
existents al Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II.
Així mateix, les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.

Clàusula 9a. Presentació de proposicions i documentació administrativa
9.1. 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. La infracció
d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell
subscrites.
9.2. Lloc i termini de presentació d'ofertes
El termini per presentar les proposicions serà de deu (10) dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’anunci de la licitació al Perfil del Contractant del
Consell Comarcal del Moianès.
Les ofertes s’hauran d’entrar a través del perfil del contractant fent ús del Sobre Digital
2.0.
Per obtenir més informació sobre el Sobre Digital 2.0:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiv
a_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/
Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament diferents a l’indicat no seran
admeses.
9.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella
data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci
de licitació.
9.4. Presentació de documentació i de proposicions
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en sobre ÚNIC, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=22347693
CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC
-

La Declaració responsable del licitador de compliment de les condicions
establertes legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model
que consta com a Annex I d’aquest Plec.

-

La proposta econòmica, acompanyada de la proposta metodològica de treball (no
serà susceptible de valoració), segons el model que consta com Annex III d’aquest
plec.

Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o part d'aquests) o dades de les
incloses en les ofertes tenen la consideració de confidencials, sense que resultin
admissibles les declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents o
dades de l'oferta. La condició de confidencial haurà de reflectir clarament
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament identificable) en el propi
document que tingui aquesta condició, assenyalant a més els motius que justifiquen
aquesta consideració. No es consideraran confidencials documents que no hagin estat
expressament qualificats com a tals pels licitadors.
Un cop accedeixin a través de l’enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en la declaració per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu
de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment
de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
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L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
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. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el
termini de presentació de les mateixes 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 totes les empreses que haguessin activat oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiv
a_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/
D’acord amb el que disposa l’apartat 1. h) de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que
l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) pe tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
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en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la unitat encarregada
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que
s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de
l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser
emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de
les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca_ES
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
Les persones interessades
l’òrgan de contractació per
resta de documentació, a
d’avisos de l’espai virtual
públiques i accessibles a
contractant de l’òrgan.

en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la
través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler
de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran
través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de

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
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Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de
cap de les propostes que hagi subscrit.
Clàusula 10a. Criteris d'adjudicació
L’adjudicació es determinarà tenint en compte el criteri del preu, i per tant s’adjudicarà
el contracte al licitador que presenti el preu més baix, contant fins al dos decimals.

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 11a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació
El serveis tècnics del Consell Comarcal remetran a l’òrgan de contractació, juntament
amb l’informe de valoració de les propostes, la proposta d’adjudicació, en què
figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació atorgada a
cadascuna d’elles per aplicació dels criteris avaluables de manera automàtica, i
identificant l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta.
En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP.
Clàusula 12a. Requeriment de documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè,
dins del termini de set (7) dies hàbils, a comptar des de l’enviament de la comunicació,
presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa
referència l'article 140.1 de la LCSP.
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent
del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.

Clàusula 13a. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació requerida, a la que fa referència la Clàusula 12a, i
en un termini no superior a cinc (5) dies, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.

12

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 quinze (15) dies.

Clàusula 14a. Formalització del contracte
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació pel contractista de la
resolució d’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.
Si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no s’hagués formalitzat el contracte
s’entendrà que retira la seva oferta i el Consell Comarcal sol·licitarà la documentació a
la següents empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes, i reclamar, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta una penalització per
valor del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

CAPÍTOL IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Clàusula 15a. Prerrogatives de l’Administració
El Consell Comarcal del Moianès ostentarà les prerrogatives d’interpretar el contracte,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès
públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arrel de l’execució del
contracte, suspendre l’execució del mateix i acordar-ne la seva resolució i els efectes
d’aquesta, garantint en tot cas, l’audiència al contractista.
Clàusula 16a. Confidencialitat i tractament de dades
a) El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte, en qualitat d’encarregat del
tractament, haurà de l’aplicar mesures tècniques i organitzatives de compliment
apropiades, de manera que els tractaments que realitzi siguin conforme amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i resta de la legislació sobre
protecció de dades.
L'encarregat del tractament podrà acreditar el compliment de la legislació sobre
protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació
d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se
a un control de garanties del compliment per part de l’organització.
b) L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de
dades personals queden, expressa i específicament obligats, a mantenir absoluta
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a
dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència
de la prestació del servei.
Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o
extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels
treballadors amb l'encarregat del tractament.
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En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per
tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin
subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i
també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
c) L’Organització, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a l'encarregat del
tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots els tractaments
per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions respecte a les
transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional.
d) L’Organització vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment de
la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el tractament, inclosa la
realització d'inspeccions i auditories.
e) L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per
compte de l’Organització, per a l’execució de la prestació del servei.
f) L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament
tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions,
així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per
part del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.
g) L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que
contingui el que determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.
h) L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la
seguretat del tractament, d'acord amb l'avaluació de riscos realitzada per
l’Organització.
i) L'encarregat del tractament comunicarà a l’organització les sol·licituds d'exercici
dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser
objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades
objecte de l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant
l'encarregat.
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
j) L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el
moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades
que es realitzaran, de mutu acord amb l’organització.
k) L'encarregat del tractament notificarà a l’organització les violacions de la seguretat
de les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini
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màxim de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament
General de Protecció de Dades.
l) L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la seva
opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de
protecció de dades.
m) L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte
de tractament:
a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que
compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits
legalment admissibles.
b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'entitat a la qual s'han de
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per
procedir a la comunicació.
n) Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic
espanyol que li sigui aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de
manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
o) L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització
prèvia per escrit, específica o general, del responsable.
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització
assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament
per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou
encarregat, que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que
les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48
hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions,
mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a
l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones
afectades.
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves
obligacions.
p) L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’organització les dades de caràcter
personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La
devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar una
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còpia, amb les dades degudament bloquejades,
responsabilitats de l'execució de la prestació.

mentre

puguin

derivar-se

Clàusula 17a. Principis ètics i regles de conducta
17.1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
17.2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a)

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.

b)

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.

17.3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c)

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o
social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e)

Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol
acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el
contracte dels quals tingués coneixement.

f)

No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
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h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i
els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.
i)

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

17.4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior
per part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu
cas i d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent.

Clàusula 18a. Condicions especials d'execució del contracte
S'estableix com a condició especial d'execució del contracte, d'acord amb l'establert en
l'article 202 LCSP, la següent consideració de tipus social:
- Afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral, de manera
que almenys una de les persones adscrites a l’execució del contracte sigui una
dona.

Clàusula 19a. Drets i Obligacions de les parts
19.1. Abonaments al contractista
Les factures es presentaran en un format ajustat als requeriments establerts per la
legislació vigent i s’emetran en els termes establerts a continuació, un cop complerts
els terminis d’entrega de la Clàusula 2a del present Plec:
- Factura Fase 1: 30% del preu total d’adjudicació del contracte.
- Factura Fase 2 i Fase 3: 50% del peu total d’adjudicació del contracte.
- Factura Fase 4 i validació i tancament del document: 20% del preu total
d’adjudicació del contracte
El Consell Comarcal del Moianès abonarà al contractista les quantitats especificades
anteriorment, de conformitat amb allò que preveu l’article 198.4 de la LCSP.
19.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
Subrogació de personal: als efectes previstos a l’article 130 de la LCSP, s’adjunta com
a Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques la relació de personal actualment
adscrit a la prestació del servei, facilitada per l’anterior empresa i que cal subrogar
d’acord al que regula el conveni col·lectiu corresponent i la legislació laboral aplicable.
S’inclouen a l’Annex I les dades relatives a les condicions del contracte del treballador
necessàries per a l’avaluació dels costos laborals per part de les empreses licitadores.
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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.
L’empresa contractista estarà obligada a la gestió de les substitucions del personal per
tal que s’asseguri la prestació correcte del servei en tot moment.
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.
19.3. 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. 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.
c. Les obligacions establertes en el present Plec de Clàusules Administratives així com
les obligacions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, el Consell
Comarcal podrà efectuar inspeccions aleatòries i requerir documentació i informació a
l’adjudicatari.
Clàusula 20a. Successió en la persona del contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi
que afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis
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legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui
el compliment de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

Clàusula 21a. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la, per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
Clàusula 22a. Responsable del contracte
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, en l'acord
d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic comarcal responsable de l'execució
del contracte, amb les funcions que es preveuen en l’esmentat article, 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
el contracte.
- 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 posteriorment en 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
puguin procedir.
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- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execució del contracte.

Clàusula 23a. Unitat encarregada del seguiment i execució
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’Àrea de
planificació, estratègia territorial i comunicació del Consell Comarcal del Moianès.

CAPÍTOL V. Incompliment del contractista
Clàusula 24a. Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment dels terminis, l'Administració podrà optar indistintament per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de de
5 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués 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 25a. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la
prestació
Es consideren molt greu els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de
les condicions especials d'execució establerta en la Clàusula 16a d'aquest plec de
clàusules particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte
no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà
per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les
penalitats coercitives d’1% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió
de la infracció.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
de l’1 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
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Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a al
Consell Comarcal o a tercers amb dret a repetir contra l’administració.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

Clàusula 26a. Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe
del responsable del servei i informe jurídic, pel President o Conseller en qui delegui,
resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats pel Consell Comarcal es
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si
s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera
greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de
l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en
qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es
faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que el Consell
Comarcal tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats
pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta
no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic

CAPÍTOL VI. Extinció del contracte
Clàusula 27a. Causes de resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211, 312 g) i 313 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de
contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.
A més de les causes de resolució enumerades pels esmentats articles, el contracte
podrà ser resolt per l'òrgan de contractació per les causes següents:
a) Quan es produeixin incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats
per a l'execució del contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat
de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la
imposició de les penalitats.
b) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a
tals en els plecs o en el contracte.
c) Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del mateix,
sense el consentiment del Consell Comarcal.
d) La falsedat comprovada en qualsevol moment pel Consell Comarcal de les
dades o documents aportats per l’adjudicatari en la fase de licitació.
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e) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar
amb el sector públic enumerades a l’article 71 de la LCSP amb posterioritat a
l’adjudicació del contracte.
f) L’extinció de la personalitat jurídica del contractista.

Clàusula 28a. Compliment del contracte
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi realitzat la totalitat del seu
objecte d’acord amb els termes que es deriven d’aquest plec de clàusules, del plec de
prescripcions tècniques i de la normativa d’aplicació, a satisfacció de l’administració
contractant.

Clàusula 29a. Règim de recursos
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; l’acord d’adjudicació d’aquest contracte és susceptible de recurs
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat
a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de sis mesos comptats des del següent al que s’hagi produït la desestimació
tàcita.

La tècnica jurista,
Fiona Vallespí
Sensat - DNI
39395015V
(SIG)

Firmado digitalmente
por Fiona Vallespí
Sensat - DNI
39395015V (SIG)
Fecha: 2019.10.11
12:36:35 +02'00'

Fiona Vallespí Sensat

L’Interventor que subscriu informa favorablement el present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la qual cosa fa constar a efectes d’allò que disposa l’article
116 i la Disposició addicional 3a de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
LUIS SOLE Signat digitalment
per LUIS SOLE
DIEZ - DNI DIEZ - DNI
(SIG)
40894046T 40894046T
Data: 2019.10.11
18:38:51
+02'00'
(SIG)

Lluís Solé Díez
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ANNEX I

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB ELS
REQUISITS PREVIS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 140 DE LA LCSP
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB ELS
REQUISITS PREVIS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 140 DE LA LCSP
En/Na......................................................................................................................... amb
DNI ......................................... actuant en nom propi / en representació de l’entitat
mercantil ...........................................................................................................................,
provista del CIF .......................... amb domicili a .......................................................
.....................................................................en qualitat de licitador en el procediment
obert per a la contractació del servei d’assistència tècnica per a l’Elaboració d’un Pla
d’Actuació Territorial del Moianès, DECLARA RESPONSABLEMENT:
PRIMER. Que es disposa a participar en el procediment obert convocat pel Consell
Comarcal del Moianès per a la contractació del servei d’assistència tècnica per a
l’Elaboració d’un Pla d’Actuació Territorial del Moianès.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 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 per ser
adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els
requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].
 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
___________________________________.
 Que no té cap tipus de deute amb el Consell Comarcal del Moianès.
 Que accepta íntegrament el plec de clàusules administratives i prescripcions
tècniques, i es compromet a complir les obligacions especificades en dit
document.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a
això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
[Lloc, data i signatura]
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ANNEX II
DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE FIGUREN AL
REGISTRE DE LICITADORS
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES
EN EL REGISTRE DE LICITADORS

Nom

Cognoms

NIF

En representació de l’empresa

CIF

Domiciliada a efectes de notificacions

Població
CP

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Número d’inscripció en el Registre de la Expedient de contractació al qual es
Generalitat de Catalunya:
concorre:

Declara sota la seva responsabilitat:


Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya no han estat alterades en cap de les seves
circumstàncies, i que es corresponen a la diligència del Registre que
s’acompanya a aquesta declaració.



Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya referents a:
-

___________________________
___________________________
___________________________

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten
a la present declaració, i que aquests extrems han estat comunicats al Registre
en data ________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap
alteració respecte del contingut de la diligència del Registre.

[Lloc, data i signatura]

26

MODEL

DE

ANNEX III
PRESENTACIÓ
DE
LA
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PROPOSTA

ECONÒMICA

OFERTA ECONÒMICA QUE ES FORMULA PER AL PROCEDIMENT OBERT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ
D’UN PLA D’ACTUACIÓ TERRITORIAL DEL MOIANÈS
En/Na................................................................................................, major d'edat, amb
domicili, a efectes de notificacions, al carrer ........................................................,
núm................. de ................................. codi postal..................., provist del
DNI/NIF....................................., actuant en nom i representació de l’entitat
mercantil.......................................................................................amb CIF …………………,
acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives, al Plec de
prescripcions tècniques que regiran la contractació, i subjectant-se als preceptes legals
que regulen la contractació del sector públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
I formula:

OFERTA ECONÒMICA:
(en lletra).........................................................................euros amb ............................. cèntims / IVA exclòs.

(en xifra) ............................................... €/IVA exclòs.

Tipus d’IVA (%): ...........................
Import IVA inclòs (en xifra): ....................................................... €/IVA inclòs

La present oferta econòmica ha d’acompanyar-se de la corresponent proposta
metodològica de treball, la qual tractarà els aspectes que s’esmenten a continuació:
o Metodologia, instruments metodològics i activitats previstes, detallant els
agents que intervindran, l’enfocament metodològic i els mecanismes, equip i espais
de treball.
o Fases de treball i calendari detallat de les mateixes, tenint en compte les fases
de treball establertes en la Clàusula 2a d’aquest Plec.

(Lloc, data i signatura del proponent)

