PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PRODUCCIÓ, D’IMPRESSIÓ
i REPARTIMENT DE LA REVISTA LA PINYA DE L’AJUNTAMENT DE
VALLROMANES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
1.- DADES DE L’ENS CONTRACTANT
Òrgan de contractació: Ajuntament de Vallromanes
Responsable del contracte: Secretaria
Perfil del contractant: www.vallromanes.cat

2.- TIPUS DE CONTRACTE
-

Serveis

3.- OBJECTE DEL CONTRACTE

CPV: 22213000-6 – Revistes
CPV: 79800000-2 Serveis d’impressió i serveis connexos.
CPV: 79822000-2 Serveis de composició
CPV: 79970000-4 Serveis d’edició
CPV: 79822500-7 Serveis de disseny gràfic
CPV: 79824000-6 Serveis de distribució

Lots: NO
La naturalesa i objecte del contracte no permeten que la seva realització s’efectuï
mitjançant la divisió en lots. En aquesta contractació no existeixin prestacions
diverses compreses en l’objecte del contracte que poguessin adjudicar-se a varies
empreses ja que la prestació podria veure’s impossibilitada des de el punt de vista
tècnic si es dividís en lots, que podria suposar pèrdua en l’eficàcia de la prestació.
La divisió en lots dificultaria la seva correcte execució, i podria determinar la falta de
interès d’empreses licitadores i una millor oferta econòmica, a més del seu control
operatiu.
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Descripció: la contractació del servei d’edició e impressió de la revista de
l’ajuntament de Vallromanes, segons l’establert al plec de prescripcions Tècniques que
forma part d’aquesta contractació.

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Pressupost base licitació (IVA EXCLÒS) durada inicial 2 any
Pròrroga 1º any
Pròrroga 2º any
Modificacions previstes durant tot el contracte (fins 10%)
VALOR TOTAL CONTRACTE (IVA EXCLÒS)

29.250€
14.625€
14.625€
5.850€
64.350€

El pressupost comprèn totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi
de realitzar per a la normal execució del servei contractat, i qualsevol altres que
resultin d’aplicació segons les disposicions vigents, així com tota classe de despeses,
d’impostos i taxes.

5.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article
100 LCSP, és de VINT I NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (29.250 €),
equivalent al pressupost net, més el IVA al tipus vigent del 4%, per import de 1.170 €,
és a dir, un pressupost total de licitació de TRENTA MIL QUATRE-CENTS VINT
EUROS (30.420 €).
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa que en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació , inclòs l’IVA ( que s’haurà de
indicar com a partida independent).

6.- PREU
El preu del contracte és l’import d’adjudicació, que inclou
concepte d’Impost sobre el valor afegit (art. 102.1 LCSP).

l’import a abonar en

Els licitadors, en les seves ofertes contemplaran sempre l’impost sobre el valor afegit
(IVA) com a partida independent.
Els serveis es pagaran d’acord amb l’establert al plec de prescripcions tècniques. Es
pagaran per cada número de revista editada i exemplars impresos , segons els
preus unitaris resultants de l’adjudicació

Revisió de preus: NO
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Les propostes dels licitadors no podran superar en cap cas el pressupost de licitació
en el seu defecte seran rebutjades, i per tant s’hauran de presentar les propostes a la
baixa pels diferents licitadors.

7.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
Durada: 2 ANY
Pròrrogues: 2 PRORROGUES ANUALS

8- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació del
contracte és l’obert, d’acord amb l’article 156 de la LCSP.

9.- APTITUD PER CONTRACTAR
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les prohibicions de
contractar establertes a l’article 71 de la LCSP.

10.SOLVÈNCIA
LICITADORES_____

ECONÒMICA

I

TÈCNICA

DE

LES

EMPRESES

Per poder participar en aquesta licitació, cal tenir la solvència econòmica i tècnica
següent:

a) disposar d’un volum anual de negoci mínim de 22.000 €, referit al millor
exercici dins dels tres darrers disponibles, en relació amb l’activitat objecte del
contracte.
b) disposar d’una assegurança de responsabilitat civil de danys o de riscos
professionals per un import mínim de 100.000 € .
La solvència tècnica i professional (art. 90 LCSP) que s’exigeix per a aquest
contracte és la següent:
a) Acreditar que s’ha realitzat un mínim de dos treballs d’igual o similar
naturalesa al que constitueix l’objecte del contracte, i per una quantia mínima
al pressupost de licitació anual com a màxim en els 3 últims anys, en els que
indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
L’adjudicatari no haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits de solvència
econòmica i tècnica a no ser que li sigui requerit per l’òrgan de contractació.
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La solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP) que s’exigeix per a aquest contracte
consisteix en:

11.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ i DE LES OFERTES
PRESENTACIÓ
11.1 En tant que el present contracte no està dividit en lots, segons consta justificat als
presents plecs, els licitadors opten a l’adjudicació del contracte en la seva integritat.
11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en DOS (2) SOBRES, en el termini màxim de QUINZE (15) DIES
naturals, des del dia següent a la publicació al Perfil del contractant de l’anunci de
licitació.
Tota la documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible
per mitjans i mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
www.vallromanes.cat

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment
de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores.
Advertiment: Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o
aquestes claus (si s’escau, poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre
4
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari de
inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.

Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura
dels primers sobres xifrats.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital
el darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el
termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible,
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de
data a totes les empreses que haguessin activat oferta.
11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª 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.
5
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.

*És important 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.
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus
i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat
d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la 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.

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix,
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per
tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de
presentació.
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública:
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
-

PDF signat

11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.7 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 (6) dies abans de què finalitzi el
6
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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos.

termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys dotze
(12) dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses
disposen, dins del perfil de contractant d’un servei de preguntes i respostes i d’un
tauler d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació.
El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, publicat
al perfil de contractant. Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes,
corresponents a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap
altre mitjà o canal de comunicació que no sigui l’anteriorment esmentat.

11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de
cap de les propostes que hagi subscrit.
11.10 Contingut dels sobres:
Els sobres contindran:
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), el qual s’adjunta com a annex 1 a aquest plec, mitjançant el 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 del
DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
7
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11.8 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. Igualment, suposa l’autorització a la consulta al Servei de
Via Oberta del Consorci AOC per a consultar de forma telemàtica les dades i
documents electrònics d’altres administracions i institucions, substituint així l’aportació
de certificats i documentació en suport paper per part de les empreses i persones
interessades com són els certificats corresponents per a la comprovació que les
empreses es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

Que no està incursa en prohibició de contractar (en especial, cal tenir en
compte les prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).
Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que
es poden acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del 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, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per
tal de garantir la recepció 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 on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes
dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la
Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El
DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.

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, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o
que tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31
de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita
en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de
contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del
DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment
en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, 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 considerin que hi ha dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC 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 una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió
Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o
altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió 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, d’acord amb el model que s’adjunta
com Annex 2 als presents Plecs.
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals

Advertiment: La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de
qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma
automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre B, comportarà l’exclusió de
l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no
tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.

CONTINGUT DEL SOBRE B
El sobre B contindrà:
a)
La proposició o oferta econòmica s’ha de formular conforme al model que
s’adjunta com a Annex 3 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació
inclòs en l’eina de Sobre Digital.
b)
Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica,
d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 3 als presents Plecs.
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es
considera fonamental per valorar-la.

9
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Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi, d’acord amb el
model que s’adjunta com Annex 2 als presents Plecs.

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 si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les
empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de
ser la persona o una de les persones signants del DEUC.
11.11 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de
l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els
documents que la composen.

11.12 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar
respecte de cada document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si
contenen informació confidencial. Es poden considerar de caràcter confidencial si
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials
legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el
seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a
qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No
tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte
de determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores,
correspon a l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de
determinada documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en
conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència
de l’empresa o les empreses licitadores afectades.

12.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
10
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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 si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les
empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de
ser la persona o una de les persones signants del DEUC.

De conformitat amb l’article 146.2b de la LCSP i atenent a l’objecte d’aquest lot, es
proposen els següents criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 100 punts
Criteri preu..................................................40 punts
Criteris tècnics............................................45 punts
Experiència addicional ...............................15 punts.

En ’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
l’oferta econòmica s’ha establert en un 40 per cent de la puntuació total amb l’objectiu
d’evitar que el pes d’aquest criteri vagi en detriment de les condicions salarials del
personal ocupat en aquest contracte.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS:
La valoració de les propostes, es realitzarà sobre un total de 100 punts, que s’establirà
d’acord amb la següent taula de criteris de puntuació.
a) Oferta econòmica (fins un màxim de 40 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el
pressupost net de licitació, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la
puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta:

Punts màxims x

Pressupost net del preu– oferta
Pressupost net del preu– oferta més econòmica

La puntuació per cadascun dels serveis s'obtindrà aplicant la fórmula a cada servei i
considerant que la ponderació de cadascun d'ells sobre els 40 punts és la mateixa. Un
cop obtinguda la puntuació parcial per cadascun dels serveis, es farà un sumatori de
tots ells i el resultant serà la puntuació obtinguda per l'empresa per l’oferta econòmica.
Per la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats, es
defineix un límit d’un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les
ofertes fetes per les empreses per cadascun dels preus unitaris o, en el cas d’un únic
licitador, de 20 punts percentuals respecte cadascun dels preus unitaris.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podrà prescindir de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.

11
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Puntuació
resultant=

Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podran excloure les dues ofertes més cares i les dues ofertes més baixes sempre i
quan totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.
b) Criteris tècnics: Per la reducció de la durada del procés productiu establerta a
la clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques (fins a 45 punts)

Justificació: la reducció del termini teòric de producció permetria disposar d’un marge
davant de possibles imprevistos o incidències que puguin sorgir durant el procés i que
l’endarrereixin.
La distribució d’aquests 45 punts es realitzarà de la següent manera:
- Reducció d’1 dia (de 10 a 9 dies hàbils)…………...............................................10
punts
- Reducció de 2 dies (de 10 a 8 dies hàbils)..................................................…...15
punts
- Reducció de 3 dies (de 10 a 7 dies hàbils)............................................…...........20
punts
c) Experiència addicional a la solvència (fins un màxim de 15 punts).

Experiència de dos treballs: Mínima demanada en solvència tècnica.
Experiència de tres treballs addicionals : 3 punts
Experiència de quatre treballs addicionals : 6 punts
Experiència de cinc treballs addicionals : 9 punts
Experiència de sis treballs addicionals : 12 punts
Experiència de set treballs addicionals : 15 punts
Aquests treballs s’hauran d’haver executat en els últims 5 anys.

S’acreditarà, quan els treballs s’hagin realitzat en entitats del sector públic, mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent que acreditin l’efectiva realització
dels treballs, indicant l’import, la data, i la bona execució.
Quan els treballs s’hagin realitzat en el sector privat, s’entenen acreditats amb un
certificat expedit per aquest que acreditin l’import, data i la bona execució, i a falta
d’aquest amb una declaració del licitador acompanyat dels documents obrants en el
seu poder que acreditin la prestació.
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Es valorarà l’experiència de l’empresa en treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa (addicional a les condicions mínimes de solvència exigides (2 treballs en els
últims 3 anys) de la forma següent:

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicarà el criteri de desempat següent tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes i havent
d’aportar els licitadors les corresponents declaracions o documents acreditatius del
seu compliment en el moment en què es produeixi l’empat, de conformitat amb allò
establert a l’article 147.1 in fine:
·

Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla de cadascuna de les empreses.

·

En cas que l'aplicació d’aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà
mitjançant sorteig.

13.- MESA DE CONTRACTACIÓ
Els membres de la Mesa són:
Titular :
Substitut:
Titular :
Substitut:

14.- GARANTIA PROVISIONAL I/O DEFINITIVA
L’empresa proposada com adjudicatària està obligada a constituir una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 del preu d’adjudicació net.

15.- DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
L’adjudicació del contracte es farà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, en què s’haurà d’avaluar segons
criteris econòmics i qualitatius.
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi
formulat l’oferta amb una millor relació qualitat-preu, dins del termini de 5 dies hàbils
següents a la recepció de l’informe proposta.
13
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Titular :
Substitut:

La licitació només es podrà declarar deserta quan no hi hagi cap oferta o proposició
admissible, d’acord amb els criteris dels plecs. Aquesta declaració s’ha de publicar en
el perfil del contractant.
La resolució d’adjudicació, que ha de ser motivada, s’ha de notificar a les empreses
licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l’E-NOTUM, d’acord amb el
que disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP. També es publicarà en el
perfil del contractant.
El contracte es formalitzarà en un document privat que s’ajusti a les condicions de la
licitació, en el termini de 5 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació, i podrà
formalitzar-se en escriptura pública si així ho sol·licita el contractista, essent al seu
càrrec les despeses derivades del seu atorgament.
La formalització del contracte es publicarà en un termini no superior a 15 dies naturals
en el perfil del contractant i es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció.
En el supòsit que l’empresa adjudicatària sigui una Unió Temporal d’Empreses (UTE),
aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

16.- DRETS I OBLIGACIONS
ADJUDICATÀRIES

DE

LES

EMPRESES

LICITADORES

I

Normativa laboral

Protecció de dades
L’empresa adjudicatària haurà de complir amb l’obligació expressa de respectar la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
Clàusula ètica
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls
aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de
qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals. La presentació de l’oferta per part
dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables
en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen
part de la relació contractual.
2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
14
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L’empresa adjudicatària haurà de complir amb les condicions salarials dels
treballadors, d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació i amb
totes les mencions requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament.

2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,
es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat
social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa
tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.
2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.
2.4. Les conseqüències o penalitats de l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
següents:
-

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte,
IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en
funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel
perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un
benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les
penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el
seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
15
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o
de les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64
de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en
coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.

-

-

-

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en
matèria de competència.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent
informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

17.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Es consideraran condicions especials del contracte les següents:
-El contractista està obligat al compliment de les condicions laborals, salarials , salut
laboral i de seguretat i social segons la normativa vigent i el conveni d’aplicació.
(art 202 LCSP).

En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
En tot cas, l’adjudicatari queda expressament obligat a complir amb la normativa
vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, mantenint absoluta
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del
compliment del contracte, especialment els de caràcter personal, que no podrà
copiar o utilitzar amb finalitat diferent a la que figura en el present plec, ni tampoc
cedir ni tan sols a efectes de la seva conservació.
-El contractista s’obliga a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i
materials suficients a tals efectes.
Aquestes condicions també hauran de ser d’obligat compliment per les empreses
subcontractistes o cessionàries si es produeixin aquestes.
En tot cas, també són condicions especials d’execució del contracte les que
s’assenyalen com a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta
16
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- El contractista s’obliga a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de
dades i al compliment de tot allò que estableix la llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i
la normativa de desenvolupament, en relació a les dades personals a les quals
tingui accés durant la vigència d’aquest contracte (art. 122.2 LCSP), i en especial la
continguda a l’article 28 del Reglament Europeo de Protecció de Dades 2016/679.

licitació.
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució
a les que s’atorga
expressament el caràcter de condicions especials pot comportar la resolució del
contracte, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP.
18.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
SÍ. D’acord amb el règim recollit a l’article 204 de la LCSP, es preveu de manera
expressa la
possibilitat de que durant l’execució del contracte
es realitzin
modificacions del seu objecte per variacions en el nombre de pàgines , amb un
increment total fins un 10% del valor del contracte.
19.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
NO es preveu la possibilitat de cedir el contracte.
20.- SUBCONTRACTACIÓ
SÍ . El contractista
solament podrà subcontractar vàlidament la realització del
contracte, fins al 50% del pressupost de licitació, mitjançant comunicació prèvia i per
escrit a l’AJUNTAMENT DE VALLROMANES del subcontracte a celebrar, i de
conformitat amb els requisis assenyalats l’article 215.2 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes a aquests plecs i a l’article 215.2 de la LCSP
en relació a la subcontractació, així com la manca d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, tindrà, en funció de la
repercussió en l’execució del contracte, alguna d’aquestes dues conseqüències:
a) O la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del
subcontracte.
b) O la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits
establerts a l’article 211.1.f) segon paràgraf de la LCSP.
Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l’obligació de pagament
a les empreses subcontractistes, tal i com estableix l’article 217.1 de la LCSP, essent
aquestes obligacions condicions especials d’execució, l’incompliment de les quals
permetrà la imposició de penalitats.
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L’empresa contractista comunicarà a l’òrgan de contractació, per escrit, un cop
adjudicat el contracte i com a molt tard a l’inici de l’execució d’aquest, la intenció de
subcontractar i assenyalarà totes les dades que estableix l’apartat b) del punt 2 de
l’article 215 de la LCSP.

21.- CONFIDENCIALITAT
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar
de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de
propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses
del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaració de confidencialitat
que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha
de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades
del caràcter confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, davant
d’una sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que
regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència de les
empreses licitadores.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten
a registres públics.

La propietat o titularitat de la informació objecte d’aquest contracte i que forma part de
l’activitat de l’Ajuntament, en qualsevol suport, és exclusiva de l’AJUNTAMENT DE
VALLROMANES, per la qual cosa, en conseqüència, l’adjudicatari haurà d’entregar-la
a aquella a la finalització del contracte. En cap cas es podrà fer ús de la mateixa fora
del marc contractual o comunicar-les o cedir-les a tercers.

En relació als drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge, els treballs generats al
llarg del servei seran explotats per l’AJUNTAMENT DE VALLROMANES i el licitador
no els podrà fer servir per a altres finalitats sense el consentiment exprés de
l’AJUNTAMENT DE VALLROMANES.

23.- RÈGIM DE PENALITATS
L’òrgan de contractació podrà imposar a l’empresa o empreses adjudicatàries les
penalitats següents quan concorrin els supòsits que es relacionen a continuació:


Per incompliment de terminis i demora en l’execució imputable a l’empresa o
empreses adjudicatàries, l’òrgan de contractació podrà optar per la resolució
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22.- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL







El compliment per l’adjudicatari de les condicions d’execució podrà verificar-se
per l’òrgan de contractació en qualsevol moment durant l’execució del
contracte.

24.- RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
En el marc d’aquest procediment, l’adjudicació serà recurrible mitjançant la interposició
de recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l’òrgan de contractació corresponent,
d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com amb la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.
Contra aquesta última, podrà interposar-se, si s’escau, recurs extraordinari de revisió
(art. 125 Llei 39/2015, d’1 d’octubre) o, directament, recurs contenciós administratiu,
d’acord amb allò disposat per la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada i l’article
122.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord amb el
previst a l’article 193.3 de la LCSP. En el cas que les penalitats per demora
aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a
la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats.
Per incompliment parcial o compliment defectuós de la prestació objecte del
contracte, l’incompliment dels compromisos o de les obligacions especials
d’execució del contracte, sense perjudici de poder optar l’AJUNTAMENT DE
VALLROMANES per la resolució del contracte, d’acord amb el disposat a
l’article 192 de la LCSP, podrà imposar una sanció d’un 3% del preu del
contracte , llevat que motivadament, l’òrgan de contractació consideri que
l’incompliment és greu o molt greu, podent arribar , en aquest cas, fins un 5%
o fins el màxim legal del 10% respectivament. La reiteració en l’incompliment
podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
Si l’import de les penalitzacions indicades no arribessin a cobrir la totalitat dels
danys causats a l’AJUNTAMENT DE VALLROMANES, aquesta exigirà també
al contractista una indemnització per la part restant dels danys i perjudicis
causats.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’ òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte i prèvia audiència al contractista.
L’acord que s’adopti imposant les penalitats serà immediatament executiu, i es
faran efectives mitjançant la deducció de les factures que s’hagin d’abonar al
contractista o sobre la garantia, quan no es puguin deduir del pagament
esmentat, tal com preveu l’article 194 de la LCSP.

Jurisdicció competent
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació a la preparació, adjudicació i
modificacions contractuals (quan la impugnació d’aquestes es basi en l’incompliment
dels articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que tal modificació hagués hagut de
ser objecte d’una nova adjudicació, d’acord amb l’article 27.1.c) de la LCSP).
Altrament, respecte a les controvèrsies relacionades amb els efectes i extinció,
excepte les modificacions anteriorment citades, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 27
de la LCSP, és competent per a resoldre la jurisdicció civil.

25.- RÈGIM D’INVALIDESA
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.

26.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin
modificat ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
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Atès que l’AJUNTAMENT DE VALLROMANES és poder adjudicador que té el caràcter
d’Administració publica, el contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest
plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules
dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, la preparació i
l’adjudicació del mateix es regeix per la normativa en matèria de contractació pública
continguda, principalment, en les disposicions següents:

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
del seu sector públic.
h) 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 sigui
aplicable. Supletòriament, són aplicables al contracte les normes de dret
administratiu i, si no, les normes de dret privat.
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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 siguin aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-los.

