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CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DE LES XARXES
SOCIALS CORPORATIVES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I
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NÚMERO D’EXPEDIENT 016/2019-CONT
OBJECTE DEL CONTRACTE: Contracte de serveis de gestió de les xarxes socials
corporatives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
SERVEI QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: Comunicació
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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1. L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de gestió de les xarxes socials
corporatives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
2. Els requisits que ha de reunir el servei són les descrites al Plec de Prescripcions
Tècniques (PPT).
3. El codi CPV que correspon al servei és 32417000-9 Xarxes multimèdia.
2.- DIVISIÓ PER LOTS
1. Aquest contracte no es divideix en lots atenent a la dificultat en la coordinació de
l’execució de les diferents prestacions que conformen l’objecte del contracte, consta a
tots els efectes informe justificatiu a l’expedient 016/2019-CONT.

3.- NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER
Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han determinat en l’informe emès
per part de la cap de de Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i, en el
PPT.
4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
1. El pressupost base de licitació té un import de TRENTA MIL EUROS (30.000 €), més
SIS MIL TRES-CENTS EUROS (6.300 €) d’IVA al 21%, que fan un total de TRENTA-SIS
MIL TRES-CENTS EUROS (36.300 €)
El pressupost de licitació es desglossa de la següent manera:
CONCEPTE
Generació i adaptació dels continguts indicats per les xarxes
socials municipals (Facebook, Instagram i Twitter)
Ampliació i seguiment del manual d’estil de les xarxes
socials municipals
Monitoratge i gestió de comentaris i mencions de les xarxes
socials municipals
Elaboració d’elements gràfics per les xarxes socials
municipals
Planificació i execució de campanyes institucionals a les
xarxes socials
TOTAL

PRESSUPOST
12.000,00 €
4.200,00 €
6.000,00 €
3.600,00 €
4.200,00 €
30.000,00 €
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2. L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim. Els licitadors hauran d’igualar
o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, segons el model Annex 2 d’aquest
PCAP.
Les ofertes que superin el pressupost base de licitació seran desestimades.
3. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit. Com a contraprestació del preu del contracte el contractista
adjudicatari vindrà obligat a assumir totes les despeses i accions necessàries per dur a
terme l’objecte del contracte, amb les especificacions que consten en el plec de
prescripcions tècniques.
4. El valor estimat del contracte es fixa en 30.000 euros, exclòs l’IVA.
5.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
1. El contracte es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
03.9201.2260200 Publicitat i difusió activitats municipals del pressupost vigent.

núm.

2. Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin.
3. L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en cada exercici pressupostari.
6.- REVISIÓ DE PREUS
No s'admet la revisió de preus.
7.- REGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ
1. Sense perjudici d’allò que es disposa amb caràcter general per als contractes de les
Corporacions Locals, el contracte es regirà per aquest ple de clàusules administratives i
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant
del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública
continguda, principalment, en les disposicions següents:
•

•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
trasposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprovat per Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP)
Real Decreto 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
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Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
2. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució del contracte, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
8.- DURADA DEL CONTRACTE
1. El contracte tindrà una durada d’un any a comptar de la formalització del contracte.
2. No es preveu la possibilitat de prorroga.

9.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
1. L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert
simplificat sumari, i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que
preveu els articles 145,146 i 159.6g) de la LCSP.

10.- CAPACITAT PER CONCÒRRER A LA LICITACIO
1. Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que estiguin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar, i no
estiguin compreses en cap de les circumstàncies que preveu l’art. 71 de la LCSP ni
altres limitacions que pugui preveure la resta de la normativa aplicable, la finalitat de les
quals tingui relació directa amb l’objecte del contracte, i tinguin l’habilitació empresarial o
professional exigible per a dur a terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte.
També podran fer- ho per si mateixes o representades per persona autoritzada. La
representació dels licitadors s’ha d’acreditar mitjançant un poder inscrit en el Registre
Mercantil, i el document nacional d’identitat del representant.
2. Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna
d’elles haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i
circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la participació de cadascun
dels empresaris en l’empresa, i la designació de la persona i entitat que, durant la
vigència del contracte, ostentarà la seva representació davant l’Administració. Tot això
d’acord amb allò que preveuen l’article 69 LCSP i 24 del Reglamento General de la
LCAP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).
3. Acreditació de la capacitat d’obrar. A través dels mitjans següents:
Empresaris persona física: han de presentar el document nacional d’identitat o document
que el substitueixi.
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Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el 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, en el seu cas, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. L’objecte social que
consti a l’escriptura de constitució haurà d’abastar completament l’objecte d’aquest
contracte.
Quant el licitador no actuï en nom propi o es tracte de persona jurídica, poder notarial de
representació.
Empresaris estrangers: els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han
d’acreditar la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 84 LCSP i els altres
empresaris estrangers en la forma establerta en els articles 68 i 84.3 de la LCSP. Les
empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de forma
directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
Els licitadors que aportin certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya, juntament amb la declaració responsable de la vigència de les
dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada en els punt 3, segons el
Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya.
4. Classificació. No es requereix classificació per a la realització de l’objecte del
contracte.
5. Solvència econòmica i financera. Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis
del licitador que, referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser
almenys de 45.000 euros.
D’acord amb allò que preveu l’article 159.6 b) de la LCSP, s’eximeix els licitadors de
l’acreditació de la solvència econòmica i financera.
6. Solvència, tècnica o professional. S’apreciarà de la forma següent:
a) Relació dels treballs realitzats, d’igual o similar naturalesa que els que constitueix
l’objecte del contracte, en el curs dels darrers tres anys, en el qual se n’indiqui l’import, la
data i el destinatari, públic o privat. El requisit mínim de solvència que s’ha de complir és
que l’import anual acumulat de l’any de més execució sigui igual o superior a 21.000
euros.
b) Indicació del personal tècnic integrat o no en l’empresa, participants en el contracte,
es requereix que com a mínim s’adscrigui al contracte un persona amb experiència d’un
any en treballs de gestió de xarxes socials.
D’acord amb allò que preveu l’article 159.6 b) de la LCSP, s’eximeix els licitadors de
l’acreditació de la solvència econòmica i financera.
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11.-

COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS.

1. D’acord amb allò previst a l’article 76.2 LCSP els licitadors hauran d’adoptar,
juntament amb la documentació acreditativa de les solvències, un compromís
d’adscripció a la realització de l’objecte del contracte dels mitjans personals requerits de
solvència tècnica o professional.
2. Aquets compromisos s’integraran en el contracte i tindran la consideració d’obligacions
contractuals essencials. El seu incompliment constituirà causa tant de resolució del
contracte com d’imposició de penalitats proporcionals a la gravetat de d’incompliment i
fins un màxim del 10 per 100 del pressupost del contracte.
12.- MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS, DOCUMENTS A PRESENTAR
PELS LICITADORS, FORMA I CONTINGUT DE LES OFERTES
1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans
electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Vilanova i La
Geltrú www.vilanova.cat.
2. De conformitat amb allò que preveu l’apartat tercer de la disposició addicional
quinzena de la LCSP, les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats
a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
3. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A
aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als telèfons mòbils que les
empreses hagin facilitat al formulari d’inscripció de l’oferta en el portal de contractació
pública indicat.
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on hi
ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari disposar de
certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deus dies
naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu
contingut.
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de les
persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
4. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital.
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4.1 Un cop accedeixin 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
correu electrònic indicat 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 Sobre Digital, han de ser les mateixes que les
que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de
presentació de l’oferta.
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, les empreses
licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en els sobres corresponents. 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 ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la
documentació no està xifrada). 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 clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no
guarda ni recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al desxifrat de les
ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Un cop passades 24 hores desprès del termini de presentació d’ofertes, els membres de
la mesa demanaran a les empreses, mitjançant correu electrònic, que accedeixin a l’eina
web de Sobre Digital a través de l’enllaç facilitat en el mateix correu electrònic, per
introduir les seves paraules clau. La introducció d’aquesta paraula clau només implica el
desxifrat del contingut del sobre, però l’eina web Sobre Digital disposa d’un sistema de
seguretat de l’oferta i no es pot realitzar la seva obertura fins el moment (data i hora)
especificat en l’anunci de licitació.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la seva
oferta.
Una vegada complimentada tota la documentació dels sobres, es farà la presentació de
l’oferta mitjançant signatura electrònica i enviament del document “resum” de l’eina Sobre
Digital, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt
d’entrada corresponent, a través de l’eina. Amb la signatura del “resum” de les ofertes,

Document electrònic
Número de validació: 12434306534412366147

Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda
Secretaria General – Servei de Contractació

s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes
electròniques de tots els documents que la componen.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de
presentació satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la composen.
4.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) 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) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica,
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
4.3 En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el
termini 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 la data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
4.4 Els licitadors poden 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.
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen el
coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per presentar
oferta.
4.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu. 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 de l’empresa licitadora que l’Administració no pugui accedir al
contingut d’aquestes.
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4.6 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 mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’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.
4.7 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb.
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
4.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat
per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació de proposicions.
4.9 Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a
través del tauler esmentat, residenciat en el perfil del contractant de l’òrgan de
contractació.
Les respostes a les sol·licituds d’aclariments no tindran caràcter vinculant.

5. CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC. DECLARACIÓ RESPONSABLE I D’OFERTA
Dins d’aquest sobre únic les empreses licitadores hi ha d’incloure:
a) La declaració responsable
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, la qual s’adjunta
com a annex 1 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclús en l’eina
de Sobre Digital, mitjançant la qual declaren el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte
social, es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració
responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració;
- Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la LCSP.
- Que compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional
exigits a la clàusula 10.5 i 10.6 d’aquest plec
- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
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Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a
rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la
declaració responsable. A més de la declaració responsable, ha d’aportar un document
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte en el consti, els noms i circumstàncies dels empresaris que
componen l’agrupació, la participació de cadascun dels empresaris en l’empresa, així
com la resta de requisits establerts a l’article 69 de la LCSP i 24 del Reglament General
de la LCAP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP)
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància
en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís de
disposar d’aquests mitjans.
Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable que se sotmeten
als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin
sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
L’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta
que ha obtingut la millor puntuació haurà d’aportar la documentació justificativa del
compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en
la declaració responsable, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui
inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic o que figuri en base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o cap altra prova
documental de les dades inscrites en aquets registres.
b) Oferta
Les empreses licitadores també han d’incloure en aquest sobre els documents que
conformen la seva oferta.
La proposició s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com Annex 2 a aquest
plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
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6. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figura en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no-admissió de cap de les
propostes que hagi subscrit.
7. 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
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.
8. D’acord amb l’article 23 RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o castellà.
13.- VARIANTS I MILLORES
Els licitadors no podran presentar variants ni millores.
14.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
1. Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació
i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar,
a través de l’eina Sobre Digital, com a confidencial part de la informació facilitada per ells
al formular les ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o comercials. No obstant
això, l’òrgan de contractació farà la seva valoració respecte de la declaració de
confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots els efectes.
No s’admetran declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en la declaració responsable de l’annex 1 del present plec.
En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
2. De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter de confidencial
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la
qual se li hagi donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva
pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un
termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació, excepte que en els plecs o
el contracte s’estableixi un termini més ampli.
3. El contractista es compromet a complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament de 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 de
aquestes dades.
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4. En el cas que la prestació dels definits a l’objecte del contractació implica el tractament
de dades personals per part del Contractista, aquest assumeix la condició d’encarregat
de tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament. El Contractista es
compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions que regulen el
tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el
desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte:
• Portar a terme el tractament de les dades personals única i exclusivament per a les
finalitats relacionades directament amb el servei contractat, restant expressament
prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels
treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter personal que als que
puguin accedir per a la prestació dels serveis contractats.
• El Contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i
col·laboradors.
• El Contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació
en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals pugui tenir accés i
els requeriments dels Plecs de contractació. El nivell de risc i les mesures de seguretat
podran ser definides per l’Ajuntament. L’ Ajuntament es reserva el dret a la realització
d'aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per garantir la correcta
aplicació d'aquestes mesures de seguretat.
• El Contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació
a dades personals en un termini no superior a 24 hores.
• En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Contractista per exercir els seus drets
d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades li adreçarà a
Ajuntament o – en cas de que la reculli - remetrà la sol•licitud a l’Ajuntament en un
termini no superior a 5 dies.
• El Contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les dades i
informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.
• Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis fora de les que estiguin
expressament recollides als Plecs. En el cas que el Contractista requereixi la
subcontractació a tercers d’una part o la totalitat del servei prestat, haurà de sol·licitar
autorització per escrit a l’Ajuntament. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada
amb un contracte entre el Contractista i l’empresa subcontractada que reculli les
mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al Contractista.
• L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del Contractista, es
considera estrictament temporal per a la prestació del servei contractat, sense que
concedeixi al Contractista cap mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En
aquest sentit haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats
per al tractament de dades personals, podent conservar únicament les dades en cas que
sigui necessari per a garantir la protecció legal del Contractista.
• El Contractista assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament per als possibles
danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a conseqüència de l’incompliment de
les obligacions definides al present document, incloent les possibles sancions per part
dels Organismes Reguladors del tractament de dades personals.
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Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el
Contractista.
5. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors del
Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de contractació i
de l’execució i gestió del contracte. La base jurídica del tractament és la derivada de la
relació contractual de prestació de serveis. Les dades no seran cedides a tercers
excepte que així ho contempli la prestació del serveis. Aquestes dades seran
conservades després de les finalitzacions del contracte com a part del procediment
administratiu. Poden accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets
adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça
de la Vila núm. 8, 08800) o bé exercir el seu dret a traves de la Seu Electrònica.

15.- CRITERIS DE VALORACIÓ
1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells.
Criteris quantificables de forma automàtica (sobre únic) fins 100 punts:
1. Proposta econòmica ..................................................................... fins a 80 punts
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 80 punts. Les
altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= 80* (IL-IO)/(IL-OME)
IL= import de licitació
IO= import ofertat
OME= oferta més avantatjosa

Es considerarà l’oferta en presumpta anormalitat aplicant els paràmetres objectius que
determina l’article 85 del RGLCAP.
2. Experiència del personal adscrit a l’execució del contracte en la gestió de xarxes
socials d’institucions públiques locals................................................. fins a 20 punts:
2.1. Si s’ha gestionat xarxes socials d’1 institució pública local .............................5 punts.
2.2. Si s’han gestionat xarxes socials de 2 institucions públiques locals..............10 punts.
2.3. Si s’han gestionat xarxes socials de 3 institucions públiques locals..............15 punts.
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2.4. Si s’han gestionat xarxes socials de 4 institucions públiques locals............20 punts.
Els licitadors hauran de presentar mitjançant declaració responsable un currículum amb
detall de l’experiència i la qualificació o formació professional.
L’empresa que resulti adjudicatària haurà d’acreditar l’experiència mitjançant vida laboral
o qualsevol altre documentació que ho acrediti.

16.- CRITERIS DE DESEMPAT
1. En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat en
les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte:
-

La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses
licitadores de les que hagin empatat acreditin aquesta circumstància, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del
percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla.

-

Si desprès d’aplicar el criteri anterior encara perdura l’empat, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

-

Si després d’aplicar el criteri anterior encara perdura l’empat es dirimirà l’empat
mitjançant sorteig

2. Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.
17.- MESA DE CONTRACTACIÓ
1. La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada de
l’òrgan de contractació, haurà d’exercir les funcions en els termes previstos a l’article
326 de la LCSP.
2. La mesa de contractació serà constituïda d’acord amb el que estableixen, el punt 7
de la disposició addicional 2a de la LCSP i l’article 21.7 del RD 817/2009 integrada
pels membres següents:
Sra. NURIA BLANES MELÉNDEZ, Cap de Premsa, qui actuarà com a presidenta de
la Mesa de Contractació (actuarà com a suplent la persona que designi).
Sra. ESPERANÇA FABRA GODÓ, Tècnica auxiliar de Comunicació i Premsa (actuarà
com a suplent la persona que designi).
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Sr. CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, Interventor Municipal (actuarà com a suplent el Sr.
Josep Maria Sabater Navarro, cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis
Generals)
Sr. JOSEP GOMARIZ MESEGUER, Secretari de la corporació (actuarà com a suplent la
Sra. PILAR TRAVER MARQUÉS, Tècnica d’Administració General)
Sra. SILVIA VILANOVA MESTRES, Administrativa de Secretaria- Contractació qui
actuarà com a secretària de la Mesa de Contractació (actuarà com a suplent el Sr.
JOAN MANUEL MALLOFRÉ ANGUERA, Cap d’Unitat Administrativa de Contractació).
18.- OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIONS
1. Finalitzat el termini establert per a la presentació d’ofertes, en la data i hora
determinada a l’anunci de licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres
presentats per les empreses licitadores per part de la mesa de contractació. L’obertura
dels sobres a través de l’eina web Sobre Digital.
En cas que alguna empresa no hagi introduït la paraula clau en el termini de 24 hores
desprès a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes, no es podrà accedir
al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de l’oferta.
2. Després de l’acte públic, en la mateixa sessió, la mesa de contractació qualificarà la
declaració responsable i la resta de documentació continguda en el sobre i determinarà
les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s’escau, les causes
d’exclusió.
Posteriorment, la mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les
empreses admeses i, tot seguit, farà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa
que hagi obtingut la millor puntuació, i la remetrà a l’òrgan de contractació.
Per fer aquesta classificació, la mesa tindrà farà seu l’informe tècnic corresponent
aplicant els criteris d’adjudicació assenyalats en aquest plec i en l’anunci de licitació.
3. La mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment i l’esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’error en les
ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat
de garantir el principi d’igualtat de tracte entre les empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent dins del termini màxim de 3 dies hàbils.
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb
l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
4. Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposicions establertes en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’error que impedeixin determinar amb caràcter
cert quin és el preu realment ofertat per les empreses i, per tant, impedeixin fer la
valoració de les ofertes.
5. La Mesa de contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.
19.- OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’empresa licitadora que l’hagi
presentat perquè la justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels
preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit
l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora, les
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de cinc (5) dies hàbils per
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presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi,
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica
o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix
l’article 201 de la LCSP.
20.- CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE PRESENTACIÓ
DE DOCUMENTACIÓ
1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixen i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació.
2. La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
3. Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a
què, dins del termini de set dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment,
presenti la documentació acreditativa de complir tots els requisits als quals es refereix la
clàusula 10 d’aquest plec.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
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L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a
l’adreça assenyalada per l’empresa licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per
a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
4. Així mateix, es consultarà l’aplicació informàtica municipal que el licitar proposat com a
adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb
aquest Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i s’incorporarà a
l’expedient.
5. Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
6. En cas de no complimentar adequadament aquest requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i es procedirà a
requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la
declaració responsable de l’annex 1 del present plec, o en altres declaracions, pot donar
lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1 e)
de la LCSP.
21.- GARANTIA EXIGIBLE
1. D’acord amb allò que preveu l’article 159.6 f) de la LCSP no es requereix la constitució
d’una garantia definitiva.
22.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
1. L’òrgan de contractació haurà d’emetre resolució motivada dins dels 5 dies hàbils
següents a la recepció de la documentació, que tindrà algun dels sentits següents:
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a) Declarar deserta la contractació, motivadament.
b) Adjudicar i formalitzar el contracte al licitador de la proposició més avantatjosa.
2. Quan el licitador hagi concorregut en Unió Temporal d’Empreses, l’escriptura de
constitució haurà de presentar-se abans de la formalització del contracte.
3. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació.
4. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
5. La formalització del contracte, d’acord amb l’art. 159.6 g) de la LCSP, s’ha d’efectuar
mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació del
contracte.
6. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici del que estableix
l’article 71.2 b) de la LCSP.
7. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que el retard li pugui ocasionar.
8. En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, essent aplicables els terminis previstos en
els apartats anteriors.
9. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
10. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
11. La formalització d’aquest contracte es publicarà en el Perfil del Contractant de l’òrgan
de contractació, i es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
23.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
1. El contractista vindrà obligat a donar compliment, en tot cas amb càrrec a l’import
d’adjudicació del contracte, a les obligacions que consten en aquest plec, en el plec de
prescripcions tècniques, aquells que resultin de la documentació contractual i en la
normativa aplicable, i d’acord amb les instruccions que el responsable del contracte o els
serveis tècnics, doni al contractista per a la interpretació corresponent.
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L’adjudicatari no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans de lliurar-los a l’Administració, llevat que aquesta hagi
incorregut en mora en rebre’ls.
2. El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment del principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència i, en particular, s’obliga a:
a) Facilitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
b) Comunicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú les possibles situacions de
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directament o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès
públic.
c) No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
d) Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
3. L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o
per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte, i, està obligada a fer-se càrrec de les despeses necessàries per
a dur a terme l’objecte del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereix l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre
de l’Administració.
4. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, els convenis col·lectius, fiscal, de protecció de dades personals, i en
matèria mediambiental.
5. Prerrogatives de l’Administració. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes
assenyalats a la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el
contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar- lo per raons
d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. L’exercici de les
prerrogatives de l’Administració es durà a terme pel procediment establert a l’article 191
de la LCSP.
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24.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. S’estableixen les condicions especials d’execució del contracte, a les quals s’atribueix
el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l’article 211 f)
de la LCSP les següents:

a) Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a
no minorar les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, en termes
actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica
aplicable que corresponguin en cada moment als treballadors adscrits al contracte, en
funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació. L’adjudicatari haurà de lliurar la
documentació justificativa del seu compliment a requeriment de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú.
b) L’empresa contractista ha de presentar, a requeriment de l’Ajuntament, el Pla
d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el
contracte. En el cas que l’empresa contractista no estigui legalment obligada a
l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar, les mesures aplicables per assolir la igualtat
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminació d’estereotips i
fomentar la igualtat efectiva i real entre dones i homes.
c) Amb la finalitat de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, l’adjudicatari haurà
de lliurar la documentació justificativa del seu compliment a requeriment de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.
d) L’Ajuntament tindrà sempre un interlocutor de l’empresa adjudicatària, un referent a
qui fer qualsevol consulta sobre el material a subministrar. Les consultes es podran fer
presencialment, telemàticament o per telèfon i seran resoltes en el menor temps
possible.
e) Els serveis realitzats seran validats per l’Ajuntament. Sense la prèvia validació no
s’entendran els béns lliurats i per tant, els proveïdors no podran emetre la corresponent
factura.
f) L’empresa adjudicatària haurà de garantir durant tota l’execució del contracte els
requeriments i les condicions de qualitat que es recullen en aquest plec.
g) L’empresa licitadora restarà obligada a presentar la documentació que se li requereixi
per a fer un seguiment del compliment d’aquesta condició.
h) Afavorir una major participació de la dona en el mercat laboral i la conciliació del
treballs i la vida laboral
i) Combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta a les dones i el de llarga durada.
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L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució del contracte es consideraran
obligacions essencials del contracte a l’efecte de què el seu incompliment podrà
comportar la imposició de penalitats i/o la resolució del contracte.
25.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic quan es compleixin els
requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb
el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes a
l’article 207 de la LCSP.
26.- COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb
els termes d’aquest i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat de la prestació.
2. L’Administració ha de determinar si la prestació efectuada pel contractista s’ajusta a
les prescripcions que s’han establert per a la seva execució i compliment, i ha de
requerir, si s’escau, la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats en ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s’adeqüen
a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al
contractista, pot rebutjar la prestació i quedar exempt de l’obligació de pagament o tenir
dret, si s’escau, a recuperar el preu satisfet.
27.- RÈGIM DE PAGAMENT
1. El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, contra presentació
de factura expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP i disposició addicional 32 de la
LCSP i, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic, per al cas que les factures s’hagin
d’emetre en format electrònic.
2. La factura s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del/de la destinatari/ària de la
contractació.
3. El codi DIR que haurà d’incorporar a la factura electrònica és el següent:
Òrgan gestor: L01083073
Unitat tramitadora: L01083073
Oficina comptable: L01083073
28.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
1. La resolució del contracte es regirà per allò establert amb caràcter general en els
articles 211 a 213 de la LCSP i específicament per als contractes de serveis en l’article
313 de l’esmentada norma, així com en els articles 109 a 113 del RGLCAP.
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2. En tot cas, en el supòsit de resolució del contracte per causa imputable al contractista
s’estarà a allò disposat a l’article 213.3 de la LCSP.

29.- PENALITATS
Es consideren com a causes de penalització les següents:
• per compliment parcial de la prestació objecte del contracte:
o un 5% del preu del contracte, IVA exclòs i en cas de reiterar-se serà
considerada greu i penalitzada amb un 10% del preu del contracte, IVA
exclòs,
o un 50% del preu del contracte, IVA exclòs, el total de les mateixes.
• per incompliment de l'execució de les prestacions definides en el contracte (192.2
LCSP):
o 10% del preu del contracte
• per demora en l'execució (art. 193 LCSP):
o Respecte al compliment del termini total: opció entre resoldre el contracte o
imposar penalitats diàries de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.
• per incompliment de condicions especials d'execució establertes segons els articles
76.2 i 202.1 LCSP:
o 10% del preu del contracte

30.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
1. El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i les obligacions que neixin
del contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, i de conformitat
amb els requisits assenyalats en l’article 214 de la LCSP.
2. No s’admet la subcontractació.

31.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
1. L’òrgan de contractació podrà designar una persona responsable del contracte
conforme s’estableix a l’article 62 de la LCSP. Es designa com a responsable la Cap de
Servei de la regidoria de Comunicació.
2. El responsable del contracte ostentarà les funcions de supervisió de la seva execució i
adopció de les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta
realització de la prestació pactada.
3. Són funcions del responsable del contracte:
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a)
b)
c)
d)

Exigir que el contracte s’executi correctament i en els termes pactats,
Vigilar i de controlar la seva bona execució.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre informe on determini si el retard en l’execució és produït per
motius imputables al contractista.
e) Instar, en primer lloc, l’actuació de les prerrogatives de l’article 190 de
la LCSP, concretament les potestats:
- Potestat d’interpretar els contractes administratius,
- Potestat de resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
- Potestat de modificar-los per raons d’interès públic,
- Potestat d’acordar la resolució i determinar els efecte d’aquesta.
- Potestat d’imposar penalitzacions.
f) Informar envers les sol·licituds de bona execució de les prestacions
contractades per a l’expedició de certificacions.

32.- RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA
1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.
33.- RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES i DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS.
1. Les incidències que es puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
2. Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
34.- RECURSOS I MESURES PROVISIONALS.
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que hagin 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; els acords d’adjudicació d’aquest contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació haurà d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.

Document electrònic
Número de validació: 12434306534412366147

Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda
Secretaria General – Servei de Contractació

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en
els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de
contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1988, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i
es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial Decret
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials
de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva
resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49
de la LCSP i el Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
3. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposen la Llei 26/2010, de 3 d’agot, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica de procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
4. Arbitratge. No obstant, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de
totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració contractant i
l’empresa contractista, específicament sobre els efectes, el compliment i l’extinció
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’Arbitratge.
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35.- JURISDICCIÓ
Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per la seva resolució posaran
fi a la via administrativa, i podran ser impugnats davant la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

Vilanova i la Geltrú, 3 d’abril de 2019

Annex 1 Declaració responsable

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en
nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ...
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons
escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de
protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte
.................................,
a) Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat
d’obrar i la solvència requerida i no es troba incursa en cap de les circumstàncies de
prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
b) Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
c) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa del fur propi.
d) Que integra la solvència amb mitjans d’altra/es empreses, i que existeix el
compromís de disposar d’aquests mitjans / Que no integra la solvència amb mitjans
d’altra/es empreses.
e) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició
de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os
de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya
d’un sol ús per accedir a les notificacions; són:
[Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s corresponent/s
(NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os mòbil/s)]
f) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació
amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de
documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
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Annex 2. MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA
Proposició econòmica de contractació
Dades de l’empresa proposant
Nom
NIF/CIF
Domicili social
Codi postal

Localitat

Dades de la persona representant de l’empresa
Cognoms i nom

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Relació amb la firma comercial
propietari

apoderat

altres

Dades de l’objecte del contracte
Núm. d’expedient 016/2019- CONT
Descripció de l’objecte:
Serveis de gestió de les xarxes socials corporatives de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú.
La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o
de l’empresa que representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la
quantitat d’euros consignada en aquesta proposició econòmica.
1. Proposta econòmica.
Import de l’execució, IVA exclòs (en xifres i en lletres)
Import de l’IVA (en xifres i en lletres)
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Import total (en xifres i en lletres)

2. Experiència del personal adscrit a l’execució del contracte en la gestió de xarxes
socials d’institucions públiques locals. (especificar si escau)

2.1. Ha gestionat xarxes socials d’1 institució pública local:
2.2. Han gestionat xarxes socials de 2 institucions públiques locals:
2.3. Han gestionat xarxes socials de 3 institucions públiques locals:
2.4. Han gestionat xarxes socials de 4 institucions públiques locals:

Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa

Lloc i data

