PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI D'AUDITORIA DEL
PROJECTE INTERREG SUDOE “LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL AL SERVICIO DE LA
INDUSTRIA MADERERA DEL ESPACIO SUDOE” (WOODMARKETS) (SOE3/P2/F0925)

CAPÍTOL I.- CONFIGURACIÓ GENERAL DE LA LICITACIÓ

Primera.- Objecte del contracte
És objecte d'aquest contracte la prestació de servei consistent en la realització dels
treballs del servei d'auditoria del PROJECTE INTERREG SUDOE WOODMARKETS
(SOE3/P2/F0925), de conformitat amb el que disposa el plec de prescripcions tècniques.

Segona.- Necessitat i idoneïtat del contracte
Forest Bioengineering Solutions (FBS) es veu amb la necessitat de contractar de forma
externa el servei d'auditoria del PROJECTE INTERREG SUDOE WOODMARKETS
(SOE3/P2/F0925).
Mitjançant l'adjudicació de el present contracte, FBS pretén garantir la correcta execució
d'aquest servei.

Tercera.- Naturalesa de el contracte. No divisió en lots.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d'acord amb l'article
26.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives de el Parlament Europeu i de el
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.
De conformitat amb el que estableix el Reglament (CE) 213/2008, de el Parlament
Europeu i de Consell pel qual s'aprova el vocabulari comú dels contractes públics (CPV),
la codificació de l'objecte d'aquest contracte és 79212000-3 Serveis d’auditoria
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De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP el present contracte no es fracciona en lots
atès que la naturalesa i objecte del contracte no ho permeten.
Quarta.- Règim jurídic del contracte
FBS és una entitat integrada en el sector públic però que no és ni Administració pública
ni poder adjudicador, pel que d’acord amb l’article 26.1 c) i 26.4 de la LCSP, els contractes celebrats per entitats del sector públic que no reuneixin la condició de poder adjudicador tenen la consideració de contractes privats i es regeixen pel que disposen els articles 321 i 322 de la LCSP. Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció es regularan
per les normes de dret privats que els resultin aplicables.

Cinquena.- Recurs especial en matèria de contractació
Aquest contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació de
conformitat amb l'article 44 LCSP.

Sisena.- Pressupost base de licitació (art.100 LCSP)
1. El pressupost base de la licitació del servei d'auditoria de el projecte PROJECTE
INTERREG SUDOE WOODMARKETS (SOE3/P2/F0925) és de 3.800,00€ de pressupost
net i 798,00 € en concepte d'IVA a el tipus de l'21%, ascendint a un pressupost base total
de 4.598,00 euros.
ANY

ECONÒMIC

2020

950,00

2021

950,00

IVA

VALOR
LICITACIÓ

950,00

199,50

1.149,50

950,00

199,50

1.149,50
1.149,50

PROGRAMA IMPORT NET
SUDOE
SUDOE

2022

950,00

SUDOE

950,00

199,50

2023

950,00

SUDOE

950,00

199,50

1.149,50

TOTAL

3.800,00 €

3.800,00 €

798,00 €

4.598,00 €

Setena.- Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP)
El valor estimat (VE) del contracte, incloent la duració inicial i l’eventual prorroga d’un
any a efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat és de 4.700,00 €,
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sense incloure l'Impost de el Valor Afegit (IVA)

ANY

VE
VEU
EVENTUALS MODIFICACIONS
VE PRESTACIÓ PRÒRROGUES
AMB
NO SUPERIOR INCREMENT DE
A 1 ANY
COST

2020

950,00

2021

950,00

2022

950,00

2023

950,00

2024
TOTAL

950,00
3.800,00 €

SUMA

0,00

950,00 €

4.700,00 €

Vuitena.- Durada del contracte
El servei s'iniciarà el dia següent a la formalització del contracte i finalitzaran amb la
presentació i validació de l'última auditoria, del projecte.

Novena.- Aplicació pressupostària
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina a al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos de FBS.

Desena.- Perfil del contractant i publicitat de la licitació
La licitació es publicarà en el perfil de contractant. La data de finalització de la
presentació de les proposicions serà de QUINZE DIES (15 DIES) a comptar de la publicació
de l'anunci en el perfil de contractant.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=31896912
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CAPÍTOL II.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Onzena.- Tramitació i procediment d'adjudicació
Ates el seu valor estimat el present contracte es licita mitjançant procediment obert
simplificat i tramitació ordinària, de conformitat amb l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.

Dotzena.- Capacitat per contractar
Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en cap
dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent
i estiguin al corrent de pagament de les obligacions a la Seguretat Social i de les
obligacions tributàries.
Les activitats de les empreses hauran de tenir relació amb l'objecte de el contracte,
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i han de disposar d'una
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix,
el licitador ha de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui
exigible per a la realització de l'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte de el
contracte.
Aquest contracte pot ser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte. Les Unions Temporals d’Empresaris (UTE), han
d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest plec conforme a les
prescripcions legals i reglamentaries vigents.
Les circumstàncies de capacitat, solvència i absència de prohibició de contractar han de
concórrer en la data final de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfeccionament del contracte.
En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació s'han de complir els requisits
de solvència exigits d'acord amb l'article 90.4 de LCSP.

El projecte WOODMARKETS forma part del Programa Interreg Sudoe i està finançat a través del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).

4

La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar
s’acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses de la
Generalitat de Catalunya o al Registre oficial de licitadors i empreses classificades de
l'Estat, que és obligatòria per poder participar en el procediment obert simplificat de
conformitat amb l'article 159.4.a) de la LCSP.
La inscripció acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contra, les
condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i
tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar
en aquest.
Tretzena.- Solvència econòmica i financera i professional o tècnica
D'acord amb el que preveu l'article 74 LCSP, els licitadors hauran d'acreditar que
disposen de la solvència tècnica i econòmica i financera que estableix la clàusula següent:
- Solvència econòmica i financera: S'haurà d'acreditar, tal i com estableix l'article 87 de
la Llei 9/2017, com a mínim el següent:
Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per un import mínim de 100.000 euros.

- Solvència professional o tècnica: S'haurà d'acreditar, tal com estableix l'article 90 de la
Llei 9/2017, com a mínim el següent:
Relació dels principals treballs realitzats en els últims tres anys relacionats amb l'objecte
de el contracte, que inclogui l'import, dates i el destinatari, públic o privat d'aquests,
l'import anual acumulat dels quals en l'any de major execució sigui igual o superior al 70
per cent de l'anualitat mitjana del present contracte.
Per acreditar la solvència necessària per a celebrar el present contracte, de conformitat
amb l'article 75 LCSP, l'empresari pot basar en la solvència i mitjans d'altres entitats,
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui, sempre que demostri
que durant tota la durada de l'execució del contracte disposarà efectivament d'aquesta
solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no estigui sotmesa a una prohibició de
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contractar. No obstant això, pel que fa als criteris relatius als títols d'estudis i
professionals que s'indiquen en l'article 90.1.e) LCSP, o l'experiència professional
pertinent, les empreses únicament podran recórrer a les capacitats d'altres entitats si
aquestes s'executaran els serveis per als que són necessàries aquestes capacitats.

Catorzena.- Garantia provisional i definitiva
No s'exigeix la constitució de garantia provisional per a concórrer a la present licitació de
conformitat amb el que preveu l'article 159.4.b) LCSP.
La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari del contracte és de el 5% de l'import
de l'adjudicació, exclòs l'impost sobre el valor afegit, d'acord amb l'article 107 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes en
l'article 108 LCSP, de conformitat amb el que disposa clàusula vintena tercera de el
present plec.
El termini per constituir-la serà de 7 dies hàbils, a comptar des del següent en què el
licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, segons l'òrgan de
contractació, hagi rebut el requeriment d'acord amb allò establert a l'article 159.4.f) 4t
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
La garantia no serà retornada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia
i el compliment satisfactori del contracte.

Quinzena.- Presentació de les proposicions
Les proposicions es presentaran en el termini de 15 dies a comptar des de la publicació
al perfil del contractant de 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 desena del present plec.
La documentació s'ha de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
signada electrònicament, en dos sobres en els termes establerts en la clàusula dissetena
d'aquest plec.
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Setzena.- Criteris de valoració de les proposicions
L’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant la valoració d’un únic criteri
que serà el preu, el qual tindrà una ponderació de 100 punts:

- Preu ofert (fins a 100 punts)
Obtindrà la màxima puntuació el licitador que ofereixi la major baixa oferta sobre el
pressupost base de licitació que estableix la clàusula sisena del present plec de clàusules
administratives (3.800 euros) i la puntuació de la resta d’ofertes es valoraran aplicant la
següent formula:
Punts oferta X= Oferta mes econòmica x 100 (Punts totals)
Oferta X
Dissetena.- Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts en
l’article 147 de la LCSP.

Divuitena.- Contingut de les proposicions
Les proposicions constaran en UN SOBRE ÚNIC DIGITAL 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 desena del present plec.
L’esmentat sobre contindrà la documentació següent:
-

Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per a contractar amb el sector públic, d’acord amb el model que consta com a
annex I al present PCAP.
Les condicions establertes legalment per 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.
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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
vint-i-dosena del present Plec.
-

Proposició econòmica, basada en el preu, d’acord amb el model que consta com
a annex II al present PCAP.

Dinovena.- Proposicions anormals o desproporcionades
El caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes s'apreciarà quan el preu ofert pel/la
licitador/a sigui inferior al 70% sobre el pressupost base de licitació establert en aquest
Plec.
Es seguirà el que disposa l'article 149 LCSP per determinar si una proposició és anormal
o desproporcionada, tot i que el termini màxim que es pot atorgar a licitador perquè
justifiqui la seva oferta no podrà ser superior a cinc dies hàbils des de la data de la
tramesa de la corresponent comunicació.

Vintena.- Òrgan de contractació i mesa de contractació
L'òrgan de contractació és l’Apoderat-Gerent de FBS.
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar la documentació administrativa, i actuarà d'acord amb el que preveu l'article
326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes de Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests
s'estableixen.
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci de
licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un Anunci
específic en el citat perfil.
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Vint-i-unena.- Obertura de les proposicions, valoració i classificació de les ofertes
La mesa de contractació obrirà les pliques dins el termini màxim de vint dies a comptar
de la data de finalització del termini per a la presentació de les ofertes.
D’acord amb l’establert en el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig s’unifiquen les reunions
de la mesa de contractació en un sol acte, amb una fase prèvia interna i una altra fase
posterior de caràcter públic.
En la fase interna els membres de la mesa han d’analitzar la capacitat i solvència de les
empreses licitadores i han de proposar l’admissió o inadmissió d’empreses licitadores.
En la fase pública s’han de llegir els acords de la mesa adoptats en la fase interna sobre
l’admissió o inadmissió dels licitadors. Finalment, s’ha de llegir les propostes valorables
de forma automàtica i, sempre que sigui possible, s’ha de proposar l’empresa
adjudicatària d’acord amb la puntuació final que en resulti.

Vint-i-dosena.- Requeriment de documentació previ a l'adjudicació
Finalitzat l'acte públic, la Mesa de Contractació requerirà a l'empresa licitadora que hagi
obtingut la millor puntuació, perquè, dins del termini de set dies hàbils a comptar de la
recepció del requeriment, aporti la següent documentació:
a) Els documents justificatius establerts en aquest plec i en la seva oferta, si no
s'haguessin aportat amb anterioritat, i en particular, els que es refereixen a la capacitat i
solvència financera i econòmica, tècnica o professional, els certificats administratius
acreditatius de trobar-se a l' corrent de l'acompliment de les seves obligacions tributàries
i amb la seguretat social.
b) Certificat acreditatiu d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb la
Seguretat Social i obligacions tributàries.
c) Document acreditatiu de constitució de la garantia definitiva
d) Els documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès
a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 76.2 LCSP.
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e) El compromís de les diverses entitats, a les que la licitadora recorre per demostrar les
seves capacitats, si s'escau, basant-se l'article 75.2 LCSP.
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 a la
que es refereix l’apartat a) relativa als requisits previs per a contractar amb
l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.
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.

Vint-i-tresena.- Forma de prestació de la garantia definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% de el preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de deute públic, amb subjecció, en cada
cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei.
L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran a la Caixa
General de Dipòsits o a les seves sucursals enquadrades en les delegacions d'Economia i
Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les comunitats autònomes
o entitats locals contractants davant les que hagin de tenir efecte, en la forma i amb les
condicions que les normes de desplegament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici
del que disposen per als contractes que se celebrin a l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per
operar a Espanya, que es dipositarà en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat
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asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de
lliurar en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i transcorregut 6 mesos des de la data de
terminació del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut
lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva
devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el
citat article 110.

Vint-i-quatrena.- Adjudicació de el contracte
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula vint-i-dosena del
present plec de clàusules administratives i presentada la garantia definitiva, en un
termini no superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor de licitador
proposat com a adjudicatari, procedint, un cop 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 i es notificarà als candidats o licitadors, havent de
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

Vint-i-cinquena.- Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte en document administratiu s'ha d'efectuar no més tard
dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació
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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 del
seu càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins el
termini indicat se li exigirà l'import de el 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva , si s'hagués constituït.

Vint-i-sisena.- Pagament del preu
El pagament es realitzarà a 30 dies, dia 10, un cop finalitzat cada informe prèvia
presentació i conformitat de la factura.

CAPÍTOL III.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-vuitena.- Direcció i inspecció de l'execució del contracte
L’apoderat-gerent de FBS serà la persona responsable del contracte. Al/la responsable li
correspondrà la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels
encàrrecs, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions
corresponents.
FBS tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, que aquest
s’executi correctament, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al present
plec.
El servei s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions d’aquest plec.
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Vint-i-novena.- Obligacions el contractista
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual,
en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
A més a més, el contractista estarà obligat a:
- Designar una persona responsable de la correcta execució del subministrament i del
servei, que també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis de FBS i el/la
responsable del contracte.
- Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’anunci de licitació, de la formalització del
contracte i de qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en
la forma i condicions que aquestes assenyalin.
Guardar reserva especial respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de
respectar, en tot cas, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals
Als efectes de l’esmentada llei, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del
tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions de FBS en matèria de
mesures de seguretat.
- Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, adoptar les mesures de tipus
tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de
les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades.
- Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti FBS de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió,
difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aquest Plec.
Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del
seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o
establerta en aquest plec.
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- També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte. Aquesta
documentació no podrà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest Plec, fins hi tot un cop extingit el
contracte
- Aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte de la present
contractació.
- El contractista serà responsable del subministrament i servei realitzat.
Altres obligacions del contractista:
El contractista té l’obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats
per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el
cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense
que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim. En aquest cas,
l’Administració/entitat contractant/ nom de l’entitat que contracta, un cop acreditada la
manca de pagament dels salaris esmentats, procedirà a la retenció de les quantitats
degudes al contractista per a garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no
devolució de la garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament d'aquests.

Trentena.- Modificació del contracte
Un cop feta l'adjudicació definitiva, l'òrgan de contractació podrà introduir en el
contracte modificacions per raó d'interès públic i per atendre circumstàncies imprevistes.
L'exercici d'aquesta prerrogativa requerirà que no s'afectin les condicions essencials del
contracte, justificar la seva necessitat en l'expedient, audiència el contractista i la seva
formalització en document administratiu.
Trenta-unena.- Cessió i subcontractació
No s'admet ni la cessió ni la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la
contractació.
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Trenta-dosena.- Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte.

Trenta-tresena.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, 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.

Trenta-cinquena. Jurisdicció competent
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts respecte a la preparació i adjudicació del
present contracte.
L'Ordre Jurisdiccional Civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts respecte als efectes i extinció del present contracte.

Solsona, 21 de novembre 2019
Antoni Trasobares
i Rodríguez - DNI
38143150L (SIG)

Firmado digitalmente por
Antoni Trasobares i
Rodríguez - DNI 38143150L
(SIG)
Fecha: 2019.11.21 09:20:20
+01'00'

L’òrgan de contractació
Antoni Trasobares i Rodríguez
Apoderat-gerent de FBS
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ANNEX I

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA DEL
PROJECTE INTERREG SUDOE WOODMARKETS (SOE3/P2/F0925)

A INSERIR EN EL SOBRE DIGITAL ÚNIC –-

"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 PER A L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI D'AUDITORIA DEL PROJECTE INTERREG SUDOE
WOODMARKETS (SOE3/P2/F0925) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil de l’empresa és el següent (marcar amb una creu):
 Mitjana, petita o microempresa.
 Gran empresa.
- 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.
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- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència

econòmica i financera i tècnica o professional exigides en el present plec.
- 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 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, 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
- 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
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*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 FBS 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.
- 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 vint-i-dosena del PCAP.
(Data i signatura)."
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ANNEX II

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
"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.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a
L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL DEL SERVEI
D'AUDITORIA DEL PROJECTE INTERREG SUDOE WOODMARKETS (SOE3/P2/F0925), es
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
(Data i signatura)."
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