ANUNCI
Consell Comarcal de l'Alt Penedès pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres
(exp. G5036-000002/2022)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
b) Número d’identificació: 8100380001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d'expedient: G5036-000002/2022
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
b) Domicili: C/ Hermenegild Clascar, 1-3
c) Localitat i codi postal: Vilafranca del Penedès, CP: 08720
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938900000
f) Adreça electrònica: ccapenedes@ccapenedes.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/consellcomarcalaltpenedes
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: podran solꞏlicitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, la qual la facilitarà almenys sis (6) dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys dotze (12)
dies abans de la data límit per dita recepció d’ofertes. Per solꞏlicitar aclariments del que
estableixen els plecs o la resta de documentació, es podrà fer a través de l’apartat de
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes
preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat,
residenciat en el perfil de contractant.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA TRANSHUMÀNCIA I
ELS CAMINS RAMADERS DE SANT MARGARIDA I ELS MONJOS, ACTUACIÓ
INCLOSA A L’OPERACIÓ PENEDÈS 360º COFINANÇADA PEL PO FEDER DE
CATALUNYA 2014-2020, EIX PRIORITARI 6.
L’objecte del present contracte són les obres de rehabilitació i ampliació de la Casa del
Prior dins del conjunt del Castell de Sant Raimon de Penyafort a Santa Margarida i els
Monjos, per tal que aquest pugui allotjar el centre d’interpretació de la transhumància i
els camins ramaders i, per extensió, del paisatge, la natura i el món rural, redactat per
IBARZMILA UTE.
Aquesta actuació, promoguda pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, s’emmarca dins
l’operació “Penedès 360”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix
prioritari 6, d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aprovaven
les seves bases reguladores (DOGC nº7078, de 14/03/2016), i que ha estat

b)

c)

d)
e)
f)
g)

seleccionada d’acord amb el contingut de la Resolució GAH/2372/2017, de 10
d'octubre, de segona modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per
la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
Igualment, està cofinançada per la línia de suport per a l’atorgament de subvencions
als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries
Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
Admissió de pròrroga: Si, es podrà prorrogar fins a un màxim de sis (6) mesos.
La pròrroga, tal com preveuen els presents Plecs i d’acord amb les previsions de
l’article 29.2 LCSP, s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a la
contractista, amb un preavís mínim de dos (2) mesos d’anticipació a la data de
finalització del contracte.
Divisió per lots: No procedeix, per raons d’idoneïtat en l’execució global per a la
l’execució global de tota l’obra, d’acord amb les especificacions del Projecte. En cas de
dividir en lots, l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en
excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat així com en la òptima forma
d’execució de les obres l’execució de les quals es contracta.
Lloc d'execució: municipi de Santa Margarida i els Monjos
Termini d'execució: 12 mesos
Codi CPV:
45212350-4 Edificis d’interès històric o arquitectònic
45454100-5 Treballs de restauració
Codi NUTS: ES511

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert simplificat.
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica subhasta electrònica: No
-5 Valor estimat del contracte i Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 468.920,49 € (IVA exclòs).
b) Pressupost base de licitació: 468.920,49 € (IVA exclòs) + 98.473,30 € (21% IVA) =
567.393,79€, IVA inclòs.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA). En aplicació de l’article 107.2
LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 5% del preu d’adjudicació per a
casos especials, i, en particular “per als casos en que la oferta de l’adjudicatari resultés

inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”, es preveu que la garantia definitiva sigui
del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat,
després de justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el
contingut dels presents Plecs.
Forma de constitució: En alguna de les formes establertes a la clàusula 15 del PCAP
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial: Classificacions admeses per la licitació: No s’exigeix d’acord
amb l’article 77 LCSP per ser el VEC inferior als 500.000€ les empreses licitadores
podran acreditar la seva solvència, indistintament, mitjançant l’acreditació del
compliment dels requisits mínims de solvència econòmica i financera, i de solvència
tècnica detallats en el present apartat G.2, o bé mitjançant la seva classificació en el
grup o subgrup de classificació corresponent a l’objecte del contracte, detallat, si
s’escau, en el punt G.1.
A aquests efectes, la classificació que correspon a l’obra, de conformitat amb el RD
1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és:
Grup K, subgrup 7, categoria 3
b) Solvència:
 Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un import igual o
superior a 468.920,49 € equivalents al valor mitjà anual del contracte.
S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i
comptes anuals degudament legalitzats.
 Solvència tècnica i professional:
La solvència tècnica i/o professional s’acreditarà de la forma següent:
D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva
solvència tècnica i professional:
Al tractant-se d’obres sobre conjunts monumentals declarats com a béns culturals
d’interès nacional (BCIN), en que té especial rellevància els aspectes d’estudi previ
topogràfic i de prospecció arqueològica, caldrà acreditar experiència suficient en la
realització de feines anàlogues o similars a les que constitueixen l’objecte del
contracte, és a dir, obres sobre monuments o béns culturals especialment protegits,
executades en el curs dels darrers cinc (5) anys.
Igualment, l’import mínim anual acumulat referit a l’any de major execució dels 5
indicats, haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.

Per altra banda, no es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si no
pot acreditar haver executat com a mínim dos (2) projectes d’obres sobre conjunts
monumentals declarats com a béns culturals d’interès nacional (BCIN) de tipologia
anàloga o similar a la que constitueix l’objecte del contracte, d’acord amb la definició
continguda en els punts anteriors.


Determinació de feines anàlogues o similars:

S’entendran per feines anàlogues o similars a les que constitueixen l’objecte del
contracte, les feines definides al PPT.
Igualment, per tal de determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar
naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, s’estarà al codi CPV consignat
en l’apartat A.3 del present quadre de característiques.


Forma d’acreditació de la solvència tècnica:

S’acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o visats per
l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o certificats
equivalents o declaració del empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat,
als quals s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació.
En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs
realitzats, tal com s’ha indicat, en el curs dels darrers cinc (5) anys, i caldrà que
identifiquin les dades següents:
-

Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha
portat a terme, destinatari de les mateixes, data de realització)
Import del projecte executat.
Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió.

En cas que la licitadora no acrediti la solvència tècnica mínima exigida, serà exclosa de
la licitació.
Empreses de nova creació: Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això
és, una empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència
tècnica, de conformitat amb allò establert a l’art. 90.4 LCSP, mitjançant l'acreditació de
la concurrència d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a i) de l’article 90.1
LCSP. En concret, d’acord amb el apartats e) i h) hauran d’acreditar disposar de l’equip
tècnic suficient i adequat d’acord amb les especificacions del present plec i del PPT per
a la correcta execució del contracte (especialment, pel que fa a les especificacions del
equip mínim de treball). En concret caldrà acreditar disposar de l’equip de treball mínim
definit en l’apartat b.2 del present quadre de característiques.
c) Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Per altra part, en quant a dits mitjans personals adscrits a l’execució del contracte,
caldrà que l’adjudicatari disposi d’un equip de treball compost com a mínim per les
següents persones i perfil professional:



1 Cap d’obra amb experiència amb BCIN
o Acreditar una experiència mínima consistent en:
 Haver participat com a cap d’obra en edificis Catalogats, com a
mínim en 2 obres de naturalesa similar o anàloga.

L’acreditació de l’experiència exigida a l’equip mínim de treball s’haurà de realitzar
mitjançant la presentació de: currículum vitae i els documents que habilitin al
desenvolupament dels treballs.
Aclariment important: Les empreses licitadores hauran d’aportar només declaració
responsable conforme disposen d’aquests mitjans personals (SOBRE A), tal com s’ha
indicat, i serà l’empresa proposada com a adjudicatària qui haurà d’acreditar els aspectes
documentals i d’experiència assenyalats per a cadascun dels perfils que han d’adscriure a
l’execució del contracte, en el requeriment de documentació previ a l'adjudicació.
En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica,
no es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà exclosa.
-9 Criteris d’adjudicació
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que versaran
sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a
cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més
avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts:
RESUM PUNTUACIÓ
Criteris de valoració automàtica – màxim 75 punts
1. Oferta econòmica ……………………………………………………. màxim 60 punts
2. Millora: proposta ampliació del termini de garantia ……………... màxim 15 punts
Criteris de valoració sotmesos a judici de valor – màxim 25 punts
1. Memòria tècnica descriptiva…………………………………........... màxim 25 punts
La valoració es farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i
requeriments dels presents plecs.
Quan les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, la
Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.
Llindar de qualitat:
S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 12 punts en la proposta

avaluable amb criteris sotmesos a judici de valor. Les ofertes que no obtinguin un
mínim de 12 punts, seran rebutjades en estimar-se qualitativa i tècnicament insuficients.
Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància ja no es procedirà a
l’obertura del sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics.
Descripció dels criteris de valoració automàtica
1 Oferta econòmica
Es valorarà amb un màxim de 60 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el
pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris:
a) Obtindrà la màxima puntuació (60 punts) l’oferta que presenti la baixa més econòmica
sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord amb els criteris
establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes anormals.
b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un
criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:

On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 60
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1,6
*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I
PUNTUACIÓ PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES
PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch,
responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.


Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.

2 Millora: proposta ampliació del termini de garantia
Es valorarà la proposta per part dels licitadors d’ampliació del termini de garantia establert, fins
a un màxim de 15 punts, per sobre del termini de garantia mínim establert en el present plec,
segons el següent criteri:
-

Ampliació del termini de garantia en 1 any: 5 punts

-

Ampliació del termini de garantia en 2 anys: 10 punts
Ampliació del termini de garantia en 3 anys: 15 punts

Descripció dels criteris que depenen de judici de valor
Memòria tècnica descriptiva




Documentació a presentar: serà un document explicatiu o descriptiu, amb una extensió
màxima de 4 fulls (8 pàgines) en format DIN A4 (en cas que se superi aquesta extensió, no
es valoraran les pàgines excedents).
‐

Memòria constructiva i descripció dels processos constructius (fins a 5 punts).
Es presentarà un estudi dels processos constructius on es desenvolupi de forma
justificada les principals fases i tasques. Es valorarà el grau de detall i la coherència en
la identificació de les tasques que determinin els aspectes més singulars de l’obra.

‐

Planificació de l'obra (fins a 5 punts).
Es presentarà la planificació de l’obra, en la que es valorarà la identificació de les
activitats i fites, les durades, racionalitat entre lligams i precedències, assignació de
terminis, calendari i el camí crític. No es valorarà la reducció de termini.

‐

Organització de l'obra (fins a 5 punts).
Es presentarà l’organització dels treballs i disposició de mitjans: s'indicaran les zones
d'accés a vehicles i maquinària, tant per a l'evacuació d'escombraries i/o producció
d'excavació com per al subministrament de materials, zones d'emmagatzematge dels
mateixos, instalꞏlacions de mitjans auxiliars, ubicació d'instalꞏlacions de seguretat i
salut, etc.. Es valorarà l’estudi de l’organització dels treballs i la seva relació amb els
processos constructius, el pla de treballs i el grau de detall.

‐

Criteris de sostenibilitat tant dels recursos com els processos (fins a 5 punts).
S’especificarà la procedència i circularitat dels materials principals, la seva producció i
transport, l’impacte ambiental dels diferents processos, la gestió selectiva i el
tractament de residus…

‐

Criteris d’innovació dels sistemes constructius (fins a 5 punts).
Es descriurà l'especificitat de les solucions constructives, considerant l’optimització dels
processos i l’experiència en l’ús de tècniques semblants.

Forma de valoració
La forma mitjançant la qual s’atorgaran les puntuacions per als tres primers subcriteris
(memòria constructiva, planificació de l’obra i organització de l’obra) són les següents:
S’atorgarà la puntuació màxima, és a dir, 100%, si:
 La informació aportada és correcte i aporta la informació requerida garantint la correcta
execució i dins dels terminis, i

 El detall de la planificació es fa a nivell de subcapítols i tenint en compte també les
partides més rellevants i importants a efectes del compliment dels terminis, i
 Les accions i fases previstes s’ajusten a la realitat del projecte i de l’obra i són
totalment creïbles tècnicament, i
 L’ordre de les accions proposades a nivell de diagrama és encertat i garanteix la
correcta execució de l’obra i
 La durada de les accions es considera correcte, donada la programació i si s’escau les
explicacions addicionals.






Fins a 80% de punts si presenta alguna de les següents incidències (es restarà el 10%
de puntuació per cada incidència addicional de les relacionades a continuació):
Si la documentació o part de la documentació presentada genera problemes de
comprensió o interpretació per manca d’informació suficient, o
La programació no ha tingut en compte partides o elements importants, o
Es considera que hi una mala planificació en l’ordre i o solapament de les accions, o
Es considera que una acció es realitza en un temps inferior al que tècnicament és
creïble, i no s’ha justificat adequadament en el document explicatiu addicional.

0 punts, si:
 Es presenten totes les incidències parcials de l’anterior apartat fins a zero punts, o
 No s’ha presentat el document, o
 La informació aportada no és comprensible, o no ho és fins al punt de poder-la valorar
adequadament, o
 Les fases i accions previstes són totalment errònies o no garanteixen l’execució del
projecte dins del termini previst en projecte, o
 L’ordre d’execució és totalment erroni i no garanteix la correcta execució de l’obra.
Per als criteris de sostenibilitat:
 5 punts si es garanteix una procedència i circularitat dels materials òptima.
 2,5 punts si es garanteix la procedència i circularitat però no és la més òptima.
 0 punts si no es garanteix la procedència i circularitat dels materials.
Per als criteris d’innovació:
 5 punts si es presenten solucions innovadores i s’assoleixen els objectius esperats.
 2,5 punts si es presenten solucions innovadores però no s’assoleixen els objectius
esperats, o no són suficientment innovadores.
 0 punts si no s’assoleixen els objectius esperats en cap apartat o solució proposada.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
1. Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període
contractual:
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades

en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni colꞏlectiu que els resulti d’aplicació si bé,
en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals conforme al Conveni
Colꞏlectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà
causa de resolució.
El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot moment a
l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així
mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de
l’esmentat compliment.
2. Cal aportar justificació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (per import
mínim de 1.200.000 € per sinistre i any), acreditada a través de certificat emès per
l’asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i prestacions
assegurades, així com a través de rebut conforme s’està al corrent de pagament.
Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot el
període de durada del contracte. L’òrgan de contractació, durant aquest període podrà
demanar en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions contractades
referents a l’esmentada pòlissa.
L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta greu amb els
efectes previstos a l’article 202.3 de la LCSP en relació a l’incompliment de les condicions
especials d’execució, responent de les mateixes a través de la garantia definitiva.
3. Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.
4. Condicions especials d’execució de caràcter ètic d’acord amb el previst a la clàusula 31 del
plec de clàusules administratives.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte: No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10/05/2022, a les 14.00 hores
b) Documentació que cal presentar:
SOBRE A - DECLARACIÓ RESPONSABLE I OFERTA AVALUABLE D’ACORD AMB
CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
‐ Declaració responsable (annex 1)
‐ Acreditació de la inscripció al ROLECE o al Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).

‐

Documents que justifiquin l’oferta avaluable amb criteris d’adjudicació que depenen
de judici de valor. En concret, s’inclourà els documents referits a l’apartat H.3 del
quadre de característiques.

OBRE B - OFERTA AVALUABLE D’ACORD AMB CRITERIS QUANTIFICABLES A
TRAVÉS DE L’APLICACIÓ DE FÓRMULES
‐ La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a
annex 2 al plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre
Digital.
‐ Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord
amb el contingut de l’apartat H.2.2 del quadre de característiques i d’acord amb el
model que s’adjunta com annex 2.
c) Presentació d’ofertes electrònica: Sobre Digital
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml?set-locale=ca_ES
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal de l'Alt Penedès
b) Lloc: C/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès
c) Dates i hores:
12/05/2022, a les 13.00 hores obertura sobre A (acte no públic)
19/05/2022, a les 13.00 hores obertura sobre B (acte públic)
-15 Despeses d'anunci: No n’hi ha.
-16 Llengües per a redactar ofertes o solꞏlicituds: català i castellà
-17 Recurs administratiu de reposició
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de reposició, d’acord amb
el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica 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.
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
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs

contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea:
Aquest contracte s’emmarca dins l’operació “Penedès 360”, cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 6, d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per
la qual s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC nº7078, de 14/03/2016), i que ha
estat seleccionada d’acord amb el contingut de la Resolució GAH/2372/2017, de 10 d'octubre,
de segona modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica.
Xavier Lluch i Llopart, President

