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I. DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1. Objecte de l contracte
A l'empara dels articles 203 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, TRLCSP) i
fruit del conveni subscrit entre les parts respecte l’adhesió a la Central de Contractació del
Consell Comarcal del Baix Camp, (d’ara endavant,CCBC) és objecte del present contracte amb
núm. d’expedient CC 01/2016, la contractació del subministrament de paper d’oficina.
Clàusula 2. Classificació estadística
(CPV): 30197620-8
Paper per a escriptura.
30197630-1
Paper d’impressió.
30197643-5
Paper de fotocopiadora.
Clàusula 3. Necessitats que cal satisfer
L’aprovisionament de paper d’oficina per al desenvolupament de les activitats dutes a terme
pels ens locals i ens vinculats i/o dependents d’aquests, adherits a la licitació.
Clàusula 4.Entitats destinatàries
Els destinataris dels subministraments són:
ENTITAT
Ajuntament Aleixar
Ajuntament d’Arbolí
Ajuntament d’Argentera
Ajuntament de Les Borges
del Camp
Ajuntament de Montbrió
del Camp
Ajuntament de Prades
Ajuntament de Pratdip
Ajuntament de Riudecanyes
Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant
Ajuntament de Vilanova
d'Escornalbou
Consell Comarcal del Baix
Camp

PRESSUPOST
ESTIMAT amb IVA
1.200,00 €
130,68 €
150,00 €
500,00 €
1.200,00 €
300,00 €
1.500,00 €
500,00 €
4.069,47 €
1.500,00 €
2.507,94 €

Clàusula 5. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern del CCBC, que actua segons el conveni d’adhesió
subscrit pels ajuntaments de la Comarca del Baix Camp, el Reglament de la Central de
Contractació del CCBC, el TRCLSP i la normativa vinculant.
Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat

3

Expedient CC 1/2016
Plec de clàusules administratives per la contractació
de subministrament de paper d’oficina

Clàusula 6. Perfil del contractant
La documentació relativa a aquest procediment estarà a disposició de les empreses en el Perfil
del contractant de l’òrgan de contractació. La forma d’accedir al Perfil del Contractant és a
través de la pàgina web: http://www.baixcamp.cat
II. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Clàusula 7. Valor estimat del contracte
El valor màxim estimat del present expedient de contractació ascendeix a la quantitat de
13.446,03 (IVA exclòs). Aquest import inclou el pressupost màxim d’11.205,03€, sense IVA, i el
20% de les modificacions previstes en l’article 33 d’aquest plec.
Els imports indicats tenen caràcter orientatiu i no vinculant, constitueixen el límit màxim de
despesa en virtut dels subministraments que es celebrin basats en el present expedient de
contractació. La despesa real quedarà limitada a la que resulti dels preus oferts per
l’adjudicatari i els subministres requerits pels ens.
En cap cas, l’ens adjudicatari resta obligat a exhaurir l’esmena’t import en atenció a què les
factures, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la
inicialment prevista, atès que, aquestes quantitats són merament estimatives.
Clàusula 8. Existència de crèdit
La despesa originada per aquest contracte anirà a càrrec dels pressupostos dels ens i
ajuntaments adherits, en els quals existeixen els crèdits precisos per tal d’atendre les
obligacions que assumeixen aquests i que deriven del compliment del contracte fins a la seva
conclusió.
Clàusula 9. Obligacions econòmiques
Del present expedient de contractació no se’n derivaran obligacions econòmiques pel CCBC, a
excepció dels subministraments contractats per a la pròpia entitat. Les obligacions
econòmiques seran exclusivament les que resultin dels contractes que, basats en aquest
expedient de contractació es celebrin pels òrgans de contractació dels ajuntaments o ens
vinculats i/o dependents.
Clàusula 10.Termini
La durada del contracte serà d’un any a comptar des de l’endemà de la formalització del
contracte, data en la qual també s’iniciarà la vigència del mateix. Aquest contracte no serà
susceptible de prorroga, tal com estableix l’article 23 TRLCSP.
III. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Clàusula 11. Règim jurídic
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El contracte es qualifica com a contracte de subministrament, regulat a l’art. 9.3a) TRLCSP com
“aquells en què l’empresari s’obliga a lliurar una pluralitat de béns de forma successiva i per
preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud en el moment de subscriure
el contracte, perquè els lliuraments estan subordinats a les necessitats de l’adquirent”, i té
caràcter administratiu tal com estableix l’art. 19.
Es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les
proposicions seleccionades per l’Administració (oferta de l’adjudicatari), el document
administratiu de formalització del contracte i qualsevol altre document administratiu o privat
que contingui acords, drets u obligacions per a les parts i que amb anterioritat o posterioritat a
la formalització del contracte s’incorpori a l’expedient.
El desconeixement de les clàusules o normes no eximeix del seu compliment. En cas de
discordança, prevaldran els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.
VI. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Clàusula 12. Tramitació i adjudicació
El present contracte es tramitarà de forma ordinària. El procediment d’adjudicació és obert, no
subjecte a regulació harmonitzada i amb criteris objectius d’adjudicació. El contracte és
considerat menor segons l’article 138.3 TRLCSP.
Clàusula 13. Capacitat per contractar
Estan facultades per a participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el corresponent
contracte, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’art. 54 del TRLCSP;
que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’art. 60 del TRLCSP, la
qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’art. 73 del TRLCSP; que
acreditin la solvència que es requereixi en el present plec; i que gaudeixin de l’habilitació
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació
que constitueixi l’objecte del contracte.
Clàusula 14. Presentació de documentació i proposicions
Lloc de presentació: C/ Dr. Ferran, 8. 43202 REUS
Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp
Horari d’oficina: de 8:30 hores a 14:030 hores
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en
dos sobres tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona que representa a
l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament. Així mateix, els sobres
han de precisar la licitació a què concorren. En cada sobre s’ha d’incloure un índex amb el seu
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contingut. També es poden presentar les proposicions per correu postal, tal com estableix
l’art. 80 del RD 1098/2001.
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la
legislació vigent.
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, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. La infracció d’aquestes
normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.
Clàusula 15. Contingut del sobre A (documentació general)
A la part exterior del sobre A ha de figurar la menció:
"Sobre A: Documentació administrativa per al procediment relatiu al contracte que té per
objecte el "Subministrament de paper d'oficina, expedient núm. CC 1/2016, presentada per
l’empresa........................... amb NIF ............., i domicili a efectes de comunicacions
....................., telèfon ........, fax ...... i correu electrònic.....................”
A la part interior del sobre A ha de figurar:
La declaració responsable recollida a l’ANNEX I omplerta.
Clàusula 16. Contingut del sobre B (proposta econòmica)
A la part exterior del sobre B ha de figurar la menció:
"Sobre B: Proposta econòmica per al procediment relatiu al contracte que té per objecte el
"Subministrament de paper d'oficina, expedient núm. CC 1/2016,
presentada per
l’empresa........................... amb NIF ............., i domicili a efectes de comunicacions
....................., telèfon ........, fax ...... i correu electrònic.....................”
A la part interior del sobre B ha de figurar:

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El/La Sr./Sra. .................................................................................................. amb residència
a ......................................., al carrer......................................... número............, i amb
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per
poder ser l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament de paper d’oficina al
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Consell Comarcal del Baix Camp, als ajuntaments de la Comarca del Baix Camp i als ens
adherits a la contractació, amb expedient número CC 01/2016, es compromet (en nom propi
/en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats, per la quantitat total màxima de ................................€, IVA exclòs,
segons els preus unitaris oferts a continuació:

PREU CAPSA*
Paper blanc multifuncional
Paper blanc multifuncional
Paper reciclat multifuncional
Paper reciclat multifuncional
Paper blanc multifuncional
Paper blanc multifuncional

PREU 5
CAPSES*

PREU 10
CAPSES*

A4 80g
A4 90g
A4 80g
A4 90g
A3 80g
A3 90g

PREU UNITAT*
Rotlle Paper plotter tinta
610mmx45m 80g
Rotlle Paper plotter tinta
610mmx45m 90g
Rotlle Paper plotter tinta
914mmx45m 80g
Rotlle Paper plotter tinta
914mmx45m 90g
* Preus sense IVA.
Clàusula 17. Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada per:
President: La persona que ostenti la Gerència del CCBC o persona en qui aquest delegui.
Vocals:
- El/La Secretari/a General del Consell Comarcal del Baix Camp.
− La persona que ocupi la Intervenció del Consell Comarcal del Baix Camp.
− El/la tècnic/a redactor/a dels plecs de condicions tècniques.
Secretari: Tècnic/a del Consell Comarcal del Baix Camp.
La Mesa de contractació, procedirà a l’obertura dels Sobres “A” de les empreses i comprovarà
l’existència i correcció de la documentació que ha de contenir, d’acord amb el que estableix
aquest plec. Si la Mesa observa defectes o errors en aquesta documentació ho comunicarà a
les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de
contractació en el termini màxim que aquesta atorgui. Una vegada esmenats, si s’escau, els
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defectes o omissions de la documentació presentada en el Sobre “A”, ha de determinar les
empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de d’exclusió.
Així mateix, i d’acord amb l’art. 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerirles perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini que
expressament atorgui la Mesa de contractació. Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en
relació amb l’obertura del sobre “A” seran susceptibles d’impugnació d’acord amb els termes
establerts a la clàusula trenta-set.
Clàusula 18. Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions, l'òrgan de contractació tindrà en compte l’oferta
econòmica presentada de la forma establerta en els plecs i adjudicarà el contracte al licitador
que hagi presentat l'oferta econòmica més avantatjosa.
Per obtenir les puntuacions, es procedirà a avaluar l’oferta de manera que a la oferta més
econòmica, que no concorri en baixa temerària o desproporcionada, se li assignarà la màxima
puntuació segons estableix el quadre i les demès ofertes seran puntuades proporcionalment
en base a la oferta més econòmica. El licitador que obtingui la puntuació total més alta serà
l’adjudicatari.
Puntuació oferta = (Puntuació quadre x Preu de l’oferta més econòmica) / Preu oferta que es
puntua. (La puntuació contindrà dos decimals).

Paper blanc multifuncional
Paper blanc multifuncional
Paper reciclat multifuncional
Paper reciclat multifuncional
Paper blanc multifuncional
Paper blanc multifuncional

A4 80g
A4 90g
A4 80g
A4 90g
A3 80g
A3 90g

PREU CAPSA*
30 punts
10 punts
20 punts
05 punts
15 punts
10 punts

PREU 5
CAPSES*
40 punts
20 punts
30 punts
15 punts
25 punts
20 punts

PREU 10
CAPSES*
50 punts
30 punts
40 punts
25 punts
35 punts
30 punts

PREU UNITAT*
Rotlle Paper plotter tinta
610mmx45m 80g
Rotlle Paper plotter tinta
610mmx45m 90g
Rotlle Paper plotter tinta
914mmx45m 80g
Rotlle Paper plotter tinta
914mmx45m 90g

10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
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Clàusula 19. Pràctica de la valoració de les ofertes
Donat que s’han establert criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, en el dia,
lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres “B”
presentats per les empreses admeses. La celebració d’aquest acte ha de tenir lloc en un
termini no superior a set dies a comptar des de l’obertura del sobre “A”.
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant
de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en
l’acta. La Mesa de contractació podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments
necessaris sobre la informació continguda en el sobre “B”.
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 proposició establerts
en aquest plec i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
Clàusula 20. Casos d’empat
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició presentada per aquella empresa
que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tingui en la seva plantilla un nombre
de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les seves
proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris
que serveixen de base per a l’adjudicació.
Si més d’una empresa licitadora de les que haguessin empatat respecte de la proposició més
avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat
a la seva plantilla.
Si un cop efectuades les acreditacions per part de les empreses es manté la situació d’empat,
l’adjudicació es decidirà mitjançant sorteig, tal com estableix l’article 87.2 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.
Clàusula 21. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previa a l’adjudicació
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per ordre decreixent de
valoració.
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L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa,
requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat la oferta més avantatjosa econòmicament
per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut els requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a continuació:
a) Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica.
b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes
c) Grup empresarial
d)Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als arts. 13 i 14 del RGLCAP.
e) Confidencialitat: Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades
són, a parer de les empreses licitadores, confidencials. No tindran en cap cas caràcter
confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic.
Clàusula 22. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del
contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils
següents a la recepció de dita documentació.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació.
Clàusula 23. Formalització del contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
Clàusula 24. Publicació de la licitació
La documentació per prendre part en aquesta licitació es publicarà en el perfil del contractant
del Consell Comarcal del Baix Camp. La forma d’accedir al Perfil del Contractant és a través de
la pàgina web: http://www.baixcamp.cat
VII. GARANTIA I ASSEGURANÇA
Clàusula 25. Garantia definitiva
Atenent a les característiques del contracte, essent aquest el subministrament de bens
consumibles els quals es lliuraran i recepcionaran abans del pagament del preu, de conformitat
amb l’article 95.1 del TRLCSP, es dispensa de constituir garantia definitiva.
VIII. EXECUCIÓ I CONTROL DEL CONTRACTE
Clàusula 26. Execució del contracte
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El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa contractista l’òrgan
de contractació.
Clàusula 27. Subministraments
Els subministraments es realitzaran en funció de les necessitats del contractista, a petició de
cada ajuntament, centre o ens.
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar, a petició del subministrament corresponent, el preu
final d’aquest amb l’IVA a part, i la data en que es realitzarà el lliurament.
Clàusula 28. Casos de demora
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte al compliment dels terminis total (o,
si s’escau, parcials), per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar per la resolució
del contracte. Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista
s’estarà al que disposa l’art. 213.2 del TRLCSP.
X. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
Clàusula 29. Responsabilitats
L’empresa contractista és responsable de la qualitat dels subministraments realitzats, així com
també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones
de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
Clàusula 30. Obligacions de l’empresa o empreses contractistes
Són també obligacions de l’empresa o empreses contractistes les següents:
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
fiscal,laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el treball i mediambientals.
b) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del
contracte.
c) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se càrrec de
les despeses del lliurament i el transport del béns objecte del subministrament al lloc
convingut, en els termes establerts en el plec de prescripcions tècniques.
XI. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Clàusula 31. Caràcter de no exclusivitat
Aquest contracte de subministrament no té caràcter d’exclusivitat i l’adjudicatari es
compromet, en cas de que no pogués proveir,directament o indirectament, alguna comanda, a
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comunicar-ho amb antelació suficient per a evitar perjudicis de qualsevol mena als ens
contractants. Els ens contractants podran contractar amb altres empreses en cas de deficiència
o manca de subministraments per part de l’adjudicatari.
Clàusula 32. Renuncia prèvia a l’ adjudicació
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores,
abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de
l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
XII. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS
Clàusula 33. Modificacions contractuals
El contracte es pot modificar per raons d’interès públic i en el cas de que, dins de la vigència
del contracte, les necessitats reals fossin superiors a les estimades inicialment o s’adherís
algun ajuntament de la comarca o ens vinculat i/o dependent de les administracions citades.
A tals efectes, es preveu expressament la possibilitat que pugui modificar-se el contracte com
a conseqüència de tal circumstància, en els termes previstos en l'art. 106 del TRLCSP. Per a
aquesta modificació S’HA ADDICIONAT UN VINT PER CENT (20%) AL VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE, de conformitat amb el que estableix l’art. 88 del TRLCSP. El Valor estimat,
incloses les modificacions previstes no podran superar l’import establert a l’article 138 pel que
fa als contractes menors.
La modificació del contracte, en les condicions indicades, serà acordada per l’ens contractista i
notificada a l’adjudicatari en un termini de deu dies.
En el supòsit de modificació, l’adjudicatari restarà obligat a executar els subministraments de
referència, de conformitat amb allò establert en el contracte, sense dret a indemnització i
sense que, per cap motiu, pugui minvar injustificadament el ritme dels subministraments o
suspendre’ls.
XV. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 34. Extinció del contracte
La recepció i la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzarà conforme
al que disposen els arts. 222 i 292 del TRLCSP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
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realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la
seva recepció.
Si els productes subministrats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-los de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del
preu satisfet.
XVI. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 35. Causes de resolució contractual
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als arts. 216.6, 223,
225, 299 i 300 del TRLCSP. En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà
conforme el que disposa l’art. 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert a l’art. 109
del RGLCAP.
XVII. RÈGIM DE RECURSOS
Clàusula 36. Règim de Recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació
amb els efectes, compliment i extinció del contracte i els acords que adopti l’òrgan de
contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar aquest contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic i acordar-ne la
resolució i els seus efectes, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que
correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, 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.
XIX. RÈGIM D’INVALIDESA I NUL·LITAT
Clàusula 37. Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst als arts. 31 a 36 del TRLCSP.
Clàusula 38. Nul·litat
Aquest contracte serà nul en els casos previstos a l’art. 37 del TRLCSP. En aquests casos,
podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques els drets o els
interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb l’art. 39 del TRLCSP.
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XX. CONFIDENCIALITAT
Clàusula 39. Confidencialitat
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
XXI. JURISDICCIÓ COMPETENT
Clàusula 40. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el
compliment i l’extinció d’aquest contracte.

ANNEX I
Declaració responsable per contractes de valor estimat inferior a 90.000€ o de valor estimat
igual o superior quan el plec prevegi la substitució inicial de la documentació acreditativa
dels requisits previs per la presentació d’aquesta.
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, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar establertes en l’art. 60 del Text refós de la llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. En aquest sentit, em
comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas
de resultar adjudicatari.
b) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, de conformitat amb el que estableixen els arts. 13 i 14 del Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
c) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a
la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
d) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament
cert.
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e) Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés
de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és ...........................................
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.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data ) Signatura
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