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I. DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1. Objecte i naturalesa jurídica de l’acord Marc
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 de col·laboració subscrit entre les parts respecte l’adhesió a la Central de
Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp, és objecte del present expedient de
contractació número CC 01/2017 la celebració d’un Acord Marc (arts. 196 i ss. TRCLSP) per a la
selecció de tres contractistes pel subministrament de gasoil al Consell Comarcal del Baix Camp,
ajuntaments adherits a la licitació i els adherits posteriorment a la contractació, així com els ens
vinculats i/o dependents d’aquestes administracions públiques.
Clàusula 2. Béns del subministrament
Els béns objecte del contracte de subministrament són els que es detallen a continuació:
Amb codi de vocabulari comú
Amb codi de classificació estadística

(CPA):
(CPV):

19.20.26
09134000

Gasoils
Gasoils

Aquests béns respondran a les condicions, característiques i especificacions que figuren en el
Plec de Prescripcions Tècniques.
Clàusula 3. Lots individualitzats
De conformitat amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública (d’ara endavant DL 3/2016) i l’article 67 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (d’ara endavant RGLCAP) les ofertes hauran d’efectuar-se per lots
de forma individualitzada, de manera que els contractistes potestativament podran presentar
oferta per un o pels dos lots que es detallen a continuació:
LOT I: Carburant per a automoció subministrat a domicili: Gasoil A i Gasoil A tipus
excel·lent (òptim, plus o similar, amb additius especials).
LOT II: Carburant per a calefacció i maquinaria subministrat a domicili: Gasoil B i Gasoil C.
Clàusula 4. Necessitats i idoneïtat del contracte
La necessitat principal a satisfer d’aquest contracte és l’abastiment de gasoil pels vehicles dels
ajuntaments adherits a la licitació, els adherits posteriorment a l’adjudicació i els ens vinculats
i/o dependents que es detallen a l’annex I, per a que aquests puguin funcionar i d’aquesta
manera prestar els serveis que tenen encomanats i, l’abastiment de carburant per a calefaccions
i maquinaries dels edificis dels ens contractants.
La idoneïtat del contracte ve justificada en la prestació del servei de la Central de Contractació
del Consell Comarcal del Baix Camp, mitjançant instruments de racionalització de la
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contractació, d’acord amb les seves competències de cooperació, assessorament i coordinació
dels ajuntaments de la comarca. Aquestes competències pretenen un nivell de qualitat
homogeni per als serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, són de competència local.
II. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Clàusula 5. Valor estimat del contracte
El valor màxim estimat (VME) del present acord marc ascendeix a la quantitat de 4.626.142€ IVA
exclòs, calculat per aplicació del que disposa l’article 88.8 TRLCSP.
Aquest VME comprèn:
a) El pressupost màxim estimat de licitació per dos anys.
b) Dues possibles pròrrogues d’un any cada pròrroga.
c) Un increment del 20% del pressupost màxim estimat del lot per modificacions de contracte
originades per noves adhesions dins dels convenis subscrits entre el Consell Comarcal del Baix
Camp i els ajuntaments o entitats públiques o per increments de consums.
VME:

4.626.142€ IVA exclòs

Pressupost de licitació LOT I:

1.841.332€ IVA exclòs

Pressupost de licitació LOT II:

86.228€

Pròrroga 1 LOT I:

920.665,79€ IVA exclòs

Pròrroga 2 LOT I:

920.665,79€ IVA exclòs

Pròrroga 1 LOT II:

43.113,75€ IVA exclòs

Pròrroga 2 LOT II:

43.113,75€ IVA exclòs

Increment per modificacions (20%):

771.024€

5.597.632€ IVA inclòs

IVA exclòs

IVA exclòs

Els imports indicats tenen caràcter orientatiu i no vinculant, constitueixen el límit màxim de
despesa en virtut dels contractes de subministrament que es celebrin basats en el present acord
marc, tant en relació amb l’import total com per a cada una de les anualitats. La despesa real
quedarà limitada a la que resulti dels preus oferts per l’adjudicatari i els subministres requerits
per l’Administració o entitat pública.
El preu final del contracte vindrà determinat pel resultat d’aplicar els preus unitaris de l’oferta
seleccionada. Dins del preu ofert cal incloure totes les despeses necessàries per a la correcta
realització del contracte i, en especial, les despeses generals i d’empresa del contractista, el seu
benefici industrial i tota mena d’arbitris, honoraris, despeses d’autoritzacions i llicències, i
tributs que s’originin per motiu del contracte (excepte l’IVA). També s’han d’incloure totes les
despeses en concepte de control i autocontrol de la qualitat del producte.
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En cap cas, l’ens adjudicador resta obligat a exhaurir l’esmenat 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 6. Composició del preu
Els oferents hauran de presentar oferta pel subministrament a totes les instal·lacions dels
municipis descrits a l’annex I i per la totalitat dels tipus de carburant objecte de la licitació en
cada lot.
El criteri de selecció serà el cost de la prima que el subministrador inclou en el preu final com
factor per a l’avaluació econòmica de les ofertes i per tant cal considerar-la com la PART FIXA
DEL PREU I INVARIABLE A L’ALÇA, PERÒ NO A LA BAIXA, durant la vigència del contracte.
Tanmateix i complementant la prima es prendran com a indicadors de referència els preus
PLATTS internacional segons el que es descriu en la clàusula següent, per l’obtenció del preu
final del producte, llevat de l’IVA, i que cal considerar-la com la PART VARIABLE del preu,
conjuntament amb les taxes i els impostos que siguin d’aplicació, i que variarà en funció de la
normativa d’aplicació i cotització dels mercats del petroli i monetaris
Per tant, la composició del preu final per a cada producte correspon als dos conceptes
assenyalats com PART FIXA (prima) i PART VARIABLE (preu platts).
L‘oferta dels licitadors correspondrà a l‘import que s’aplicarà en concepte de prima a cada litre
de gasoil. L‘import de la prima oferta serà fixa durant la vigència del contracte per a cada tipus
de carburant segons la proposta presentada i es podrà rebaixar aquesta prima en cada oferta
de preus diaris.
Clàusula 7. Determinació del preu
La base de càlcul del preu final serà el resultat d’aplicació de la fórmula diària referenciada al
preu “Platts” internacional, zona mediterrani.
Els conceptes que composen la formula son els següents:
PART VARIABLE
a) Preus de cotització: Preu diari Platt’s.
La Cotització Platt’s correspon a : Alto CIF Mediterrani “cargoes basis Genova-Lavera “ dels
productes:
- ULSD 10 ppm CIF Med: correspon al preu Platt’s pel Gasoil A, Gasoil B bonificat i exempt.
- Gsl 0,1% Crg CIF Med: correspon al preu Platt’s del Gasoil C.
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b) Canvi paritat $/€. Canvi dòlar/euro publicat el dia de la comanda en la web del Banc Central
Europeu.
c) Densitat del producte: La densitat es l’estipulada en les especificacions del producte segons
el Reial Decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils,
fueloils i gasos liquats del petroli i es regula l’us de determinats biocarburants (Annex II i annex
III) o la normativa vigent en cada moment, segons:
d) Impostos hidrocarburs, (Tipus Estatal General, Tipus Estatal Especial, Tipus Autonòmic)
segons la normativa vigent en cada moment.
PARTX FIXA (però possibilitat de variar a la baixa)
Marge comercial en concepte de prima que l’ADJUDICATARI aplica a cada producte.
La prima inclou:
1) Nolis de descàrrega al port.
2) Emmagatzematge.
3) Minves.
4) Cost estoc estratègic (90 dies reglamentació nacional).
5) Additius – traçadors -colorants.
6) Logística primària (del port al Centre de Distribució).
7) Logística capil·lar (des del Centre de Distribució al client).
8) Finançament producte.
9) Marge comercial.
10) D’altres.
Els licitadors hauran de fer constar en la seva oferta l’import fix de descompte per litre
subministrat, expressat en cèntims d’euro, en cada tipus de carburant. L’import fix de
descompte s’establirà amb tres decimals i inclourà tots els impostos legalment aplicables,
(excepte l’IVA).
Clàusula 8. Comunicació diària dels preus
Els adjudicataris de l’acord Marc hauran de comunicar diàriament, mitjançant la plataforma que
el Consell Comarcal del Baix Camp posarà a disposició dels adjudicataris, ajuntaments i ens
contractants, els preus unitaris per producte amb tots els conceptes inclosos, excepte l’IVA. El
preu del producte vindrà referenciat en Euros.
Els adjudicataris també hauran de comunicar, juntament amb el preu de venda, el preu Platts
diari de referència.
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Clàusula 9. Garantia sobre el preu
Els adjudicataris garantiran durant la vigència del contracte i, per a cada contractació, l’obligació
d’aplicar als seus béns els preus i condicions amb les que concorrin al mercat si aquestes milloren
les d’adjudicació, sempre que les circumstancies de l’oferta siguin similars, segons estableix
l’article 193.5e) del RGLCAP.
Clàusula 10. Existència de crèdit
Com a contractació anticipada, la tramitació d’aquest expedient es duu a terme d’acord amb
l’establert a l’article 110 del TRLCSP. En aquest sentit, quan s’escaigui, l’adjudicació i la posterior
contractació derivada d’aquest Acord Marc quedarà sotmesa a l’existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions que en derivin en l’exercici corresponent.
Les entitats locals destinatàries, que han formalitzat el corresponent conveni d’adhesió, han
expedit prèviament el document d’autorització de la despesa que garanteix el crèdit suficient i
adequat de la despesa.
Clàusula 11. Obligacions econòmiques
Del present Acord Marc no se’n derivaran obligacions econòmiques pel Consell Comarcal del
Baix Camp ni pels seus ens vinculats i/o dependents. Les obligacions econòmiques seran
exclusivament les que resultin dels contractes i els subministraments que, basats en aquest
Acord Marc, es celebrin pels òrgans de contractació dels ajuntaments i/o ens vinculats i/o
dependents.
Clàusula 12. Ràpel sobre facturació anual
Al finalitzar cada any de vigència contractual, l’adjudicador haurà de presentar en format
electrònic la facturació total efectuada a cada administració pública o ens dependent i/o vinculat
adherit a l’Acord Marc. Una vegada ratificada pel Consell Comarcal del Baix Camp, aquest,
practicarà, a cada adjudicatari, LA LIQUIDACIÓ D’UN RÀPEL D’UN Ú PER CENT (1%) EN BASE A LA
FACTURACIÓ TOTAL EFECTUADA PER CADA ADJUDICADOR.
Clàusula 13.Termini
La durada inicial de l’Acord Marc serà de dos anys a comptar des de l’endemà de la seva
formalització, data en la qual també s’iniciarà la vigència del mateix, i es podrà prorrogar fins un
màxim de dos anys mitjançant dues pròrrogues anuals. En aquest cas, la pròrroga serà
obligatòria per l’empresa contractista, sense que es pugui produir per acord tàcit de les parts.
En cap cas el fet de no exercitar la citada prorroga generarà cap dret a indemnització a favor de
l’adjudicatari
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III. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Clàusula 14. Règim jurídic
El contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament, tal com estableix
l’article 9.3a) del TRLCSP al ser aquest l’objecte principal del mateix. 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.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant RD 817/2009).
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment.
d) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE.
e) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant TRLMRLC).
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (d’ara endavant Llei 39/2015).
j) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
k) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses licitadores de
la Generalitat de Catalunya.
l) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
m) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
n) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
o) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
p) Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (d’ara endavant RLOPD).
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q) Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general de defensa dels consumidors i usuaris.
r) Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
s)Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola.
t) Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector de hidrocarburs.
u) Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
v) Reial decret 284/1985, de 20 de febrer, pel qual es fixen noves especificacions per als diversos
tipus de gasolines d’automoció.
w) Reial decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es determinen les especificacions de gasolines,
gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli i es regula l’ús de determinats biocarburants.
x) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
y) Reglament regulador del funcionament del servei comarcal de la Central de Contractació
publicat al Butlletí Oficial de Tarragona número 174 de data dimarts, 29 de juliol de 2014.
Clàusula 15. Casos de discordança
En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol dels documents contractuals restants,
prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars, que conté els drets i obligacions que
assumiran les parts del contracte.
Clàusula 16. Desconeixement de clàusules
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució del contracte, no eximeix a l'empresa o empreses
adjudicatàries de l'obligació de complir-les.
Clàusula 17. Principis ètics del contracte
Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui
present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.
Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions contractades.
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.
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En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el
caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a
l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la voluntat
d’incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i
de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 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.). Així
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
g) 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.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris 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.
i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats “offshore”
per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb les administracions
tributàries de l’Estat, de Catalunya o dels municipis participants en aquesta licitació.
j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats que utilitzin
instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per la OCDE.
k) Denunciar qualsevol altre acte dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes als apartats anteriors per part dels
licitadors o contractistes s’han previst en aquest plecs com a causa, segons el seu cas i d’acord
amb la legislació de contractació pública, d’exclusió de la licitació o de resolució del contracte
per infracció molt greu del contractista, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent.
IV. ORGAN DE CONTRACTACIÓ I PERFIL DEL CONTRACTANT

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat
12

Expedient CC 1/2017
Plec de clàusules administratives particulars per l’acord marc
per la contractació de subministrament de carburant a domicili

Clàusula 18. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació del present expedient és el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, que
actua segons el conveni d’adhesió a la Central de Contractació del propi ens, subscrit pels
ajuntaments i/o entitats vinculades i/o dependents, el seu propi reglament, el TRCLSP i la
normativa vinculant.
Clàusula 19. Perfil del contractant
La forma d’accedir al Perfil del Contractant de l’Organisme de Contractació és a través de la
pàgina web:
http://www.baixcamp.cat
V. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Clàusula 20. Tramitació de l’expedient
El present contracte es tramitarà de forma ordinària, de conformitat amb els articles 109 i 110
del TRLCSP.
Clàusula 21. Procediment de licitació i adjudicació
D’acord amb els articles 138.2, 150 i 157 del TRLCSP, el procediment d’adjudicació de l’Acord
Marc és obert, subjecte a regulació harmonitzada per raó de quantia, segons a l’article 15.b) del
TRLCSP, ja que excedeix de l’import de 209.000 euros, i amb criteris objectius d’adjudicació.
Aquesta adjudicació s'efectuarà per l'òrgan de contractació en el termini màxim de dos mesos,
a partir de l'obertura de les proposicions.
L'òrgan de contractació adjudicarà l’Acord Marc als TRES LICITADORS PER LOT que hagin
presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament. Per procedir a l'adjudicació es podran
sol·licitar els informes tècnics que es considerin oportuns.
L'import d'adjudicació coincidirà amb el preu de licitació, atès que es tracta d'una previsió de
consum anual que es concretarà en funció de les necessitats del Consell Comarcal del Baix Camp,
ajuntaments adherits i ens dependents i/o vinculats i en base als descomptes oferts per
l'empresa o empreses adjudicatàries.
Clàusula 22. Utilització de mitjans electrònics
D’acord amb les previsions establertes per les disposicions addicionals quinzena i setzena, en el
seu apartat 3, del TRLCSP, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la
fase de licitació del contracte i durant la vigència d’aquest entre, d’una banda, l’adjudicatària, i,
de l’altra, el Consell Comarcal del Baix Camp o els destinataris de l’Acord Marc, es realitzaran
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preferentment amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, inclosa la formalització del
contracte, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
En especial, es notificarà a través de mitjans electrònics l'adjudicació del contracte als quals fa
referència l’article 151 del TRLCSP i les notificacions referides al recurs especial en matèria de
contractació regulat en l’article 40 i següents de la mateixa llei. Així mateix, qualsevol altra
comunicació que s’hagi de realitzar amb ocasió o com a conseqüència del procediment de
licitació del present contracte es realitzarà mitjançant correu electrònic i el tauler d’anuncis i
edictes que posa a disposició de la present licitació en el Perfil de contractant del Consell
Comarcal del Baix Camp, que resta esmentat en el present plec de condicions. La informació
publicada en el tauler d’anuncis i edictes electrònic del propi perfil deixa constància fefaent de
la seva autenticitat, integritat, data i hora de la seva publicació.
La formalització de l’adjudicació de l’Acord marc del Consell Comarcal del Baix Camp, i si s’escau
dels seus contractes derivats, així com la formalització de les adhesions amb les entitats
destinatàries, s’efectuarà mitjançant signatura electrònica reconeguda de nivell pertinent. Amb
aquest objectiu, els representants legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un
certificat de signatura electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol
entitat de certificació classificada per l’AOC, o bé DNI electrònic.
Clàusula 23. Capacitat per contractar
Estan facultades per 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’article 54 del TRLCSP; que no
incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 60 del TRLCSP, la qual cosa
es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 73 del TRLCSP; que acreditin la
solvència que es requereixi en el present plec i en les prescripcions tècniques; 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 24. Acreditació de la capacitat
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de
l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, cal estar al que disposen els articles 66.1 i
84 del TRLCSP i l’article 9.2 del RGLCAP.
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La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’Oficina Consular d’Espanya del lloc del domicili
de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en
el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General
de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de
contractes de quantia igual o superior a la prevista a l’article 15 del TRLCSP, o, en cas contrari,
un informe de reciprocitat.
Clàusula 25. Unions Temporals d’Empreses
L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls
hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant
l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
Clàusula 26. Prohibició de licitar
No poden concórrer a la licitació les persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria
de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en
l’article 60 del TRLCSP.
Clàusula 27. Solvència
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions establertes i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional, per a desenvolupar l'objecte del contracte, tal com estableix la clàusula
31.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la
seva solvència, en els termes indicats en aquest plec.
Clàusula 28. Activitat dels licitadors
L'activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte i aquest ha de
disposar d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la seva deguda
execució.
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Així mateix, els licitadors han de tenir 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, tal
com l’autorització de la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria i Energia o la
necessària en cada moment.
També és requisit essencial complir amb la normativa sectorial com el Reial Decret 2487/1994,
de 23 de desembre, pel que s’aprova l’Estatut regulador de distribució a l’engròs i de distribució
al detall mitjançant subministres directes a instal·lacions fixes, de carburants i carburants
petrolífers i/o normativa vigent en el moment de la licitació i posteriorment a aquesta.
Clàusula 29. 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 14:30 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
contingut.
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la
legislació vigent. 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.
Els sobres s’han de presentar en el lloc i termini que s’assenyali a l’anunci de licitació. També es
poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació
d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d'imposició de la tramesa en
l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax,
telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació
d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten la transmissió
i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de
manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
En tot cas, si transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions no ha arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà
admesa en cap cas.
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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 per lot. Tampoc pot subscriure
cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes
per ella subscrites.
Clàusula 30. Presentació d’ofertes conjuntes
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar,
abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en
la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la
unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
Clàusula 31. 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 a la contractació que té per
objecte el subministrament de carburant a domicili CC1/2017, 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 constar:
a) Les dades generals identificatives de l’empresa (annex II). Si s’està inscrit al RELI haurà de
presentar la declaració de la seva inscripció.
b) Declaració responsable de no trobar-se incurs en prohibició de contractar (annex II) (no cal
aportar aquest document si s’està inscrit al RELI).
c) L’empresa licitadora haurà de presentar (no cal aportar aquests documents si s’està inscrita
al RELI):
El NIF i l’escriptura de constitució o de modificació, en el seu cas, inscrita en el Registre Mercantil
quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho
fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar es farà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en el que constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, inscrita, en el seu cas, en el corresponent registre oficial.
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Així mateix, haurà de presentar declaració sobre si conforma o no grup empresarial, i en cas
afirmatiu a quin pertany, a efectes de poder de determinar, si s’escau, la no vinculació
empresarial entre l’empresa de subministrament de gasoil A, B i C, pel que fa a la compatibilitat
establerta a l’article 52 del TRLCSP.
d) Document nacional d’identitat (DNI) o documentació identificativa equivalent i escriptura
pública o document justificatiu dels poders de qui signa la proposició presentada, degudament
inscrita, si s’escau, en el Registre Mercantil (no cal aportar aquest document si la representació
coincideix amb la que consta al RELI).
e) La documentació acreditativa de compliment dels requisits dels articles 10 a 13 del Reial
decret 2487/1994, de 23 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut regulador de les activitats de
distribució majorista i de distribució minorista mitjançant subministraments directes a
instal·lacions fixes, de carburants i combustibles petrolífers.
f) El darrer rebut de pagament o, si s’està exempt, document d’alta en l’Impost d’Activitats
Econòmiques o en el Cens d’Obligats Tributaris, acreditatiu de l’activitat econòmica relacionada
amb l’objecte d’aquesta licitació (no cal aportar aquest document si s’està inscrit al RELI).
g) Les unions temporals d’empreses hauran d’aportar, en fase de licitació, una declaració privada
on s’especifiqui quines empreses pretenen constituir-se en UTE i els percentatges de cada
empresa en l’execució del contracte. En aquesta declaració s’indicarà la persona que es designa
com a representant de la UTE en el procés de licitació.
h) Les empreses licitadores hauran de demostrar la seva solvència econòmica acreditant estar
en possessió d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreix els riscos derivats
de la seva activitat professional, amb un mínim d’un milió d’euros (1.000.000,00€) per sinistre i
any.
i) També hauran de demostrar la seva solvència econòmica acreditant una xifra de patrimoni
net no inferior a la meitat del seu capital social i que no presenten fons propis negatius. Amb
aquesta finalitat, aportaran els comptes anuals o extracte d’aquests corresponents a l’exercici
degudament presentats en el corresponent registre mercantil, comercial o en el registre oficial
preceptiu que sigui d’aplicació, en el supòsit que la publicació d’aquests sigui obligatòria als
Estats on aquelles es trobin establertes.
Si per raons justificades una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades
anteriorment, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra
documentació considerada com a suficient per la Mesa de contractació d’aquest contracte.
j) Volum de litres de gasoil subministrat, en els sector públics i privats, en cadascun dels últims
tres anys.
Els volums de litres no podran ser inferiors, als següents:
Per a la subprestació de subministrament de Gasoil A
Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat
18

400.000

litres/any.

Expedient CC 1/2017
Plec de clàusules administratives particulars per l’acord marc
per la contractació de subministrament de carburant a domicili

Per a la subprestació de subministrament de Gasoil B
Per a la subprestació de subministrament de Gasoil C

100.000
50.000

litres/any.
litres/any.

k) Equip tècnic destinat a l’objecte del contracte. Les empreses licitadores hauran d’aportar:
k1) Còpia de la documentació dels camions-cisterna destinats a l’execució del contracte.
K2) Còpia dels certificats de verificació dels calibratges dels comptadors d’aquests camions
d’antiguitat inferior a un any.
K3) Còpia del contracte o compromís de contracte, per al cas d’utilitzar total o parcialment una
flota de camions aliena a l’empresa, també es requerirà còpia dels certificats de verificació dels
calibratges dels comptadors d’aquests camions d’antiguitat inferior a un any.
K4) Contractació de treballadors amb minusvalidesa mitjançant declaració que s’adjunta com
annex II (no cal aportar aquest document si s’està inscrit al RELI).
K5) Les empreses estrangeres hauran d’acompanyar declaració formal de sotmetre’s a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidències que, de manera directa o
indirecta, puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitant.
K6) Les empreses licitadores, d’acord amb l’article 140 del TRLCSP, hauran d’indicar, si s’escau,
mitjançant una declaració complementària quins documents i dades presentats en el conjunt de
tota la documentació aportada en la totalitat de sobres A són, al seu parer, constitutius de ser
considerats confidencials.

D’ACORD AMB L’ARTICLE 4 DEL DL 3/2016, LES EMPRESES LICITADORES NO ESTAN OBLIGADES
A ACREDITAR DOCUMENTALMENT, EN EL MOMENT DE LA PRESENTACIÓ D’OFERTES, EL
COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT I DE SOLVÈNCIA. EN ELS CONTRACTES SUBJECTES
A REGULACIÓ HARMONITZADA, NOMÉS ES POT ADMETRE, COM A DOCUMENT QUE
SUBSTITUEIX L’ACREDITACIÓ DOCUMENTAL, EL FORMULARI NORMALITZAT DE DEUC. PER TANT,
LES EMPRESES LICITADORES PODEN EMPLENAR EL FORMULARI DEL DEUC QUE S’ADJUNTA EN
ELS SEGÜENTS ENLLAÇOS O BÉ UTILITZAR EL SERVEI EN LÍNIA DE LA COMISSIÓ EUROPEA A
TRAVÉS DEL QUAL ES POT IMPORTAR EL MODEL DE DEUC CORRESPONENT.
DEUC en Català:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_ele
ctronica/DEUC-cat.pdf
DEUC en Castellà
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_ele
ctronica/DEUC_esp.pdf
Clàusula 32. Contingut del sobre B (proposta econòmica)
A la part exterior del sobre “B” ha de constar:
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"Sobre B: Documentació administrativa per al procediment relatiu a la contractació que té per
objecte el subministrament de carburant a domicili CC1/2017, 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 constar:
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 carburant a domicili al
Consell Comarcal del Baix Camp, ajuntaments adherits a la contractació, els adherits
posteriorment a l’adjudicació i així les adhesions dels ens vinculats i/o dependents d’aquestes
administracions, amb expedient número CC 01/2017, es compromet (en nom propi / en nom i
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions
estipulats, segons la següent proposició econòmica que consta de la prima màxima aplicable a
cada preu PLATTS del producte durant la vigència del contracte, podent rebaixar aquesta prima
en els preus diaris facilitats a l’ens adjudicador però no augmentar-la.
LOT I
CARBURANT

15.000 litres o
més i menys de
20 quilometres
de Reus

15.000 litres o
més i més de 20
quilometres de
Reus

Menys de 15.000
litres i menys de
20 quilometres
de Reus

Menys de 15.000
litres i més de 20
quilometres de
Reus

1.500 litres o més
i menys de 20
quilometres de
Reus

1.500 litres o més
i més de 20
quilometres de
Reus

Menys de 1.500
litres i menys de
20 quilometres
de Reus

Menys de 1.500
litres i més de 20
quilometres de
Reus

GAS-OIL A
GAS-OIL A (amb
additius)
LOT II
CARBURANT

GAS-OIL B
GAS-OIL C
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I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
(lloc i data )
Signatura
Clàusula 33. Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada per:
President/a:
- La persona que ostenti la Presidència del Consell Comarcal o persona en qui aquest delegui.
Vocals:
- El/la titular de la Gerència del Consell Comarcal del Baix Camp o persona en qui es delegui.
- La persona que ocupi la Secretaria del Consell Comarcal o persona en qui es delegui.
- La persona que ocupi la Intervenció del Consell Comarcal o persona en qui es delegui.
- El/la tècnic/a redactor/a dels plecs de condicions tècniques.
Secretari/a:
- Exercirà aquestes funcions, sense veu i vot, la persona que sigui designada per la Presidència
de la Central de Contractació, que haurà d’ésser funcionari/ària del Consell Comarcal.
A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris/es o assessors especialitzats que
resultin convenients, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, amb veu però sense vot. Els
acords de la Mesa seran vàlids sempre que es trobin presents la majoria absoluta dels seus
membres, i en tot cas, el President/a, el Vocal-Secretari/a, el Vocal-Interventor/a o persona que
tingui la funció de supervisió econòmica-pressupostaria i el Secretari/a General del Consell
Comarcal del Baix Camp o funcionari/a que tingui la funció d’assessor jurídic, de conformitat
amb el que disposa l’article 21 del RD 817/09.
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres “A” de les
empreses i comprovarà l’existència i correcció de la documentació que ha de contenir. 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 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 l’exclusió.
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Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació farà
públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, i d’acord amb l’article 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.
Clàusula 34. 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 l’Acord Marc als TRES
LICITADORS per lot que hagin presentat l'oferta econòmica més avantatjosa.
LOT I
LOT I
CARBURANT

20.000 litres o
més i menys de
20 quilometres
de Reus

20.000 litres o
més i més de 20
quilometres de
Reus

Menys de 20.000
litres i menys de
20 quilometres
de Reus

Menys de 20.000
litres i més de 20
quilometres de
Reus

100 punts

25 punts

100 punts

50 punts

1.500 litres o més
i menys de 20
quilometres de
Reus

1.500 litres o més
i més de 20
quilometres de
Reus

Menys de 1.500
litres i menys de
20 quilometres
de Reus

Menys de 1.500
litres i més de 20
quilometres de
Reus

100

100

50

50

GAS-OIL A
GAS-OIL A (amb
additius)
PUNTUACIÓ:

LOT II
CARBURANT

GAS-OIL B
GAS-OIL C
PUNTUACIÓ:

Per obtenir les puntuacions econòmiques, es procedirà a avaluar l’oferta de manera que a la
més econòmica, que no concorri en baixa temerària o desproporcionada, se li assignarà la
màxima puntuació, segons estableix el quadre.
Puntuació oferta =
(màxima puntuació x Preu de l’oferta més econòmica) / Preu oferta que es puntua.
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La puntuació contindrà tres decimals.
S’han d’omplir totes les caselles amb el preu corresponent. No s’admetran i per tant no seran
puntuables les caselles omplertes amb signes tals com cometes, guions o altres que no sigui
estrictament el preu de la prima ofert. Tampoc s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions,
esmenes o errades que no permetin conèixer clarament allò que la Mesa de contractació
considera fonamental per a valorar-les. La Mesa de contractació podrà requerir el lliurament
d’aquells documents o certificacions que estimi adients per tal de comprovar la veracitat de
qualsevol de les declaracions.
Clàusula 35. 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.
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.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
Els actes de la Mesa que impedeixin a les empreses licitadores la continuació del procediment
o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims adoptats en relació
amb l’obertura dels sobres, seran susceptibles d’impugnació.
Clàusula 36. 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 aquelles empreses
que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre
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de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent (2%), 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 varies empreses licitadores 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.
En defecte d’aquests criteris de desempat o en cas de persistència d’empat, haurà de realitzarse un sorteig.
Clàusula 37. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
En aquesta licitació s'entendrà que una proposició és desproporcionada o anormalment baixa
quan el preu ofert pel licitador sigui desproporcionat, d'acord amb els criteris previstos als
articles 85 i 86 del RGLCAP.
Quan s'identifiqui una proposició desproporcionada o anormal, es seguiran els tràmits previstos
a l'article 152.3 del TRLCSP.
Si l'òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador, estimés que l'oferta
no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats,
acordarà l'adjudicació de la següent proposició econòmicament més avantatjosa, d'acord amb
l'ordre en que hagin estat classificades, que s'estimi que pot ser complerta a satisfacció de
l'administració i que no sigui considerada anormal o desproporcionada
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o
desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi
presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si
efectivament l’oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per
contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa de
contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu
electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de
l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de deu dies
hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per
escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
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Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la
sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del
servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat,
o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
Clàusula 38. Renúncia i desistiment
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.
Clàusula 39. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ 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 i identificades les tres ofertes més avantatjoses econòmicament per lot. Per realitzar
aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats, podent sol·licitar
aquells informes tècnics que estimi pertinents.
L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa, requerirà
a les empreses licitadores que hagin presentat les ofertes més avantatjoses econòmicament per
a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què haguessin
rebut els requeriment, presentin la documentació a què es fa esment a continuació:

a) La documentació descrita a la clàusula 31 d’aquest plec.
b) Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el
document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la
mateixa norma. Per tal d’acreditar-ho caldrà que aportin la documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
rebut de l’Impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de
baixa en la matrícula de l’Impost.
- Si l’empresa o empreses proposades es troben en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat
1 de l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret
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legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportaran una declaració responsable que ha d’especificar el
supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de persones obligades
tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i les obligacions amb la Seguretat Social:
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària
amb l’Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. A tal efecte són vàlides les certificacions
trameses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del
compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions
de l’article 15.4 del RGLCAP.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà
mitjançant una declaració responsable.
c) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.
d) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la part proporcional dels anuncis de
licitació corresponents.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, sigui
necessària per acreditar la solvència econòmica i tècnica.
En aquest sentit, el licitador en què recaigui la proposta d’adjudicació haurà d’acreditar davant
l’Òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels
documents exigits. El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de personalitat,
capacitat, habilitació i solvència exigits per a contractar amb l’Administració és el darrer dia del
termini de presentació de les proposicions.
Pel que fa a l’empresa adjudicatària, aquesta documentació tindrà caràcter contractual i formarà
part de les estipulacions d’obligat compliment de l’Acord marc i dels seus contractes derivats.
Clàusula 40. Adjudicació de l’Acord Marc
Un cop presentada la documentació, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació de l’Acord
Marc a l’empresa o empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies
hàbils següents a la recepció de dita documentació.
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Aquests terminis s’ampliaran 15 dies quan es requereixi la tramitació del corresponent
expedient perquè es detecti l’existència de proposicions anormals o desproporcionades.
L’adjudicació es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització de l’Acord
Marc.
La notificació s’ha d’efectuar per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la
seva recepció per la persona destinatària.
Clàusula 41. Contingut i perfeccionament de l’Acord Marc
El contingut de l’Acord Marc serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71 del RGLCAP i
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
L’Acord Marc es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
La informació i formalització d’aquest es publicarà en el perfil del contractant del Consell
Comarcal del Baix Camp.
Així mateix, els interessats podran sol·licitar informació en relació a les condicions jurídiques,
econòmiques i tècniques del contracte i sobre la documentació a presentar, a la Central de
Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp.
Clàusula 42. Formalització de l’Acord Marc
L’Acord Marc es formalitzarà en document administratiu, segons disposa l’article 156.1 del
TRLCSP, mitjançant signatura electrònica. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses
corresponents.
La formalització s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que
es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix la clàusula
anterior.
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el document en
un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió
de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la
suspensió.
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Clàusula 43. Publicació de la licitació
De conformitat amb l'article 142 del TRLCSP, es publicarà la licitació mitjançant un anunci al Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), amb una antelació mínima de 40 dies naturals del dia
assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions, que es comptarà des de la data
de la seva remissió a l'Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea; posteriorment es
publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) , on es farà constar la data de la remissió de l'anunci
al DOUE, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
L'anunci de licitació es publicarà, així mateix, al Perfil del Contractant del Consell Comarcal del
Baix Camp.
Les despeses de publicació en els diaris o butlletins oficials i/o en altres mitjans de comunicació
i en el seu cas, del resultat de la mateixa, seran a càrrec dels contractistes de forma proporcional
fins la quantitat màxima i total de MIL EUROS (1.000€).
En l’acord de classificació es comunicarà la quantitat que correspongui per aquesta despesa i es
notificarà a l’adjudicatari o adjudicataris per al seu abonament total o la part proporcional que
li correspongui abans de la signatura del contracte.
Clàusula 44. Comunicació al Registre públic de contractes
Un cop formalitzat el contracte, els ajuntaments i/o entitats públiques comunicaran al Registre
públic de contractes de l'Estat les dades bàsiques del contracte adjudicat, sense perjudici de
l’obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l’execució contractual.
Clàusula 45. Retorn de la documentació
Un cop formalitzat l’Acord Marc i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les
proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
Transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de formalització del contracte sense
que les empreses licitadores hagin retirat la seva documentació, segons la Resolució de la
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació d’11 de juliol de 2006, l’òrgan de
contractació podrà procedir a la seva destrucció.
VI. GARANTIA I ASSEGURANÇA
Clàusula 46. Garantia provisional
D'acord amb l'article 103 del TRLCSP, per concórrer a la licitació regulada en aquest plec no serà
necessària la constitució de garantia provisional.
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Clàusula 47. Garantia definitiva
D’acord amb l’article 95.1 del TRLCSP i atès que l’adjudicació del present Acord Marc únicament
comporta l’expectativa de ser prestataris de subministrament de gasoil A, B i C en els posteriors
procediments derivats per part de les entitats destinatàries, s’eximeix a l’empresa adjudicatària
de l’obligació de constituir una garantia definitiva.
En els procediments derivats, les entitats destinatàries podran requerir la constitució d’una
garantia definitiva retenint el 5% de l’import de cada adjudicació (comanda) tal com es preveu
a l’article 96.2 TRLCSP.
Clàusula 48. Termini de la garantia
El termini de garantia començarà a computar a partir de la recepció dels subministraments.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la reposició
dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.
Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació dels béns
subministrats.
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes observats
i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o reposició no és
suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte de l’empresa
contractista, sense que aquesta tingui el dret al pagament dels béns o, si s’escau, a que se li
reclami el preu que l’Administració hagi abonat.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 102 del TRLCSP.
Clàusula 49. Pòlissa d’assegurances
Els licitador haurà de presentar, previ al la formalització del contracte, una còpia de la pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de dos milions d’euros (2.000.000,00
€) per sinistre, així com el rebut corresponent d'estar al corrent de pagament.
VII. EXECUCIÓ I CONTROL DEL CONTRACTE
Clàusula 50. Procediment d’adjudicació dels contractes derivats
Els ajuntaments i les entitats públiques adherides disposaran diàriament del preu/litre de gasoil
facilitat per les empreses homologades en el lot respectiu, actualitzat a les 12:30 hores.
L’adjudicació es realitzarà en funció de l’oferta econòmicament més avantatjosa per a cada
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producte, publicada diàriament pels adjudicataris a la plataforma web facilitada pel Consell
Comarcal.

Clàusula 51. Programa de treball
L’empresa contractista estarà obligada a presentar un programa de treball per al lliurament dels
béns a subministrar.
L’empresa contractista resta obligada al lliurament dels béns objecte del subministrament en el
temps i lloc fixats i, si s’escau, en el programa de treball.
Clàusula 52. Subministraments
Els subministraments es realitzaran en funció de les necessitats de l’ens contractant, a petició
de cada centre o ens. S’adjunta com a annex III un model de full de comanda.
El preu del carburant que es tindrà en compte per a facturar cada subministrament serà el preu
vigent en el moment de realitzar la comanda, no el preu de la data de lliurament del mateix.
La qualitat del producte serà la que estableix la normativa tècnica vigent. Aquesta qualitat es
podrà comprovar mitjançant mostres per a la seva anàlisi segons s’estipula als plecs de
prescripcions tècniques.
Clàusula 53. 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, podrà optar, indistintament, per la resolució del
contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions
establertes a l’article 212, apartats 4 i següents del TRLCSP. Si el retard fos produït per motius
no imputables a l’empresa contractista s’estarà al que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’ incompliment, per causes imputables a
l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
Clàusula 54. Compliment defectuós
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos i de les condicions especials d’execució, es podrà acordar la imposició de les
penalitats corresponents en els termes i condicions establerts a l’article 212 del TRLCSP.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
Clàusula 55. Inspecció, comprovació i vigilància
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució
del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat
30

Expedient CC 1/2017
Plec de clàusules administratives particulars per l’acord marc
per la contractació de subministrament de carburant a domicili

Clàusula 56. Persona responsable
La persona responsable del contracte per part de l’ens contractant serà la persona que ostenti
la Gerència del Consell Comarcal del Baix Camp.
Aquest exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les
funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució
contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el
contracte.
Clàusula 57. Incidències i reclamacions
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP. Llevat que per motius
d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació
no determinarà la paralització del contracte.
De conformitat amb l’article 133-4 del Codi de Consum de Catalunya, els conflictes,
controvèrsies i reclamacions que sorgeixin entre l’empresa adjudicatària i les entitats locals
destinatàries, en les relacions jurídiques de consum que es donin durant l’execució d’aquest
contracte, s’han de resoldre a través del Sistema Arbitral de Consum si les persones
consumidores o usuàries presenten la sol·licitud corresponent davant d’una Junta Arbitral de
Consum.
Clàusula 58. Resolució dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern al Consell Comarcal del Baix Camp i no
vinculant.
VIII. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Clàusula 59. Drets de l’empresa contractista
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments efectivament
lliurats i formalment rebuts per l’Administració. L’import dels subministraments s’acreditarà de
conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la
realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del
TRLCSP.
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L’empresa contractista podrà lliurar els subministraments amb major celeritat de l’establerta en
el contracte. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del
què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a
l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
Clàusula 60. Transmissió de drets
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts a l’article 218 del TRLCSP.
Clàusula 61. Obligacions de l’empresa o empreses contractistes
A part de les obligacions essencials detallades a la clàusula 17 d’aquest plec, són també
obligacions essencials de l’empresa contractista els següents compliments:
a) Complir amb les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
d’integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
b) Disposar dels mitjans humans i tècnics suficients per a poder prestar el servei a tots els ens
adherits a la licitació
c) Aplicar en executar les prestacions pròpies del subministrament les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.
d) Fer-se càrrec de les despeses del lliurament i el transport del béns objecte del
subministrament al lloc convingut.
f) 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.
Clàusula 62. Responsabilitats
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
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 63. Indemnitzacions
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
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IX. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Clàusula 64. Prerrogatives
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes.
Clàusula 65. Acords immediatament executius
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
Clàusula 66. 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, algun subministrament, a
comunicar-ho amb antelació suficient per a evitar perjudicis de qualsevol mena als ens
contractants.
Els ens contractants podran contractar amb els altres subministradors en cas de deficiència o
manca de subministraments per part de l’adjudicatari.
Clàusula 67. 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. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses
licitadores per les despeses en què hagin incorregut.
X. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS
Clàusula 68. Modificacions contractuals
El contracte es podrà modificar quan sigui necessari realitzar prestacions addicionals que
únicament pugui portar a terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè
una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de
costos per a l'Administració.
Les possibles modificacions previstes i taxades són les següents:
a) En el cas que, dins de la vigència del contracte, s’adherís a aquesta licitació algun ajuntament
o ens no recollit a l’annex I del plec de clàusules administratives i que prèviament hagués
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formalitzat l’adhesió al servei de la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix
Camp.
A tals efectes, es preveu expressament la possibilitat que pugui modificar-se el contracte com a
conseqüència de tal circumstància, segons estatueix l’article 9 del Decret Llei 3/2016, en els
termes previstos a l'article 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 estatueix l’article 88
del TRLCSP.
La modificació del contracte seguirà el següent procediment:
1.
2.
3.
4.
5.

Acord d’adhesió de l’ens contractant amb certificat d’existència de crèdit.
Notificació a l’adjudicatari.
Audiència al contractista en la qual s’informarà de les condicions de la modificació.
Conformitat de l’òrgan de contractació.
Formalització de la modificació contractual.

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.
Segons l’article 296 del TRLCSP, si com a conseqüència de la modificació del contracte de
subministrament es produeix augment, reducció o supressió de les unitats de béns que integren
el subministrament o la substitució d’uns béns per altres, sempre que estiguin compresos en el
contracte, aquesta modificació serà obligatòria per a l’empresa contractista, sense que tingui
dret a reclamar indemnització per aquestes causes.
Clàusula 69. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus, ja que el preu del carburant objecte del subministrament
s’adapta i actualitza conforme a les condicions del mercat durant tot el període d’execució del
contracte. El preu del contracte és un percentatge a la baixa sobre les primes ofertes inicialment,
en conseqüència queda garantit l’equilibri financer del contracte durant tota la seva vigència.
XI. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Clàusula 70. Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte que no s’estableixin en els plecs o s’autoritzin
expressament, no podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera persona.
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Clàusula 71. Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 20%
de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit al Consell Comarcal del Baix
Camp del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 227
del TRLCSP.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de
circumstàncies regulades en l’article 227 del TRLCSP.
Clàusula 72. Responsabilitats
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista
principal.
Clàusula 73. Accions
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.
Clàusula 74. Execucions parcials
En cap cas pot concertar-se per l’empresa contractista l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun
dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP.
Clàusula 75. Pagament
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposa l’article 228 del TRLCSP.
XII SUSPENSIÓ, EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 76. Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
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L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament s’hagin produït.
Clàusula 77. Extinció del contracte
Els contractes derivats de l’Acord Marc s’extingiran per compliment o per resolució contractual.
La recepció i la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzarà conforme al
que disposen els articles 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 realització
de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva
recepció.
Si els subministraments efectuats 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.
Clàusula 78. Resolució del contracte
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 216.6, 223,
225, 299 i 300 del TRLCSP.
També és causa de resolució del contracte l’incompliment de l’obligació de l’empresa
contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que, no essent públics o
notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i l’incompliment de qualsevol de les
obligacions essencials de l’empresa contractista establerta en aquests plecs.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article
224 del TRLCSP i seguint el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.
XIII. RÈGIM DE RECURSOS
Clàusula 79. Recurs especial en matèria de contractació
D’acord amb l’article 40 del TRLCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; els actes de tràmit
que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte; són susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació amb caràcter potestatiu.
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Aquest recurs es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 40 i següents del TRLCSP.
Clàusula 80. Mesures Provisionals
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per
interposar-lo podran sol·licitar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
l’adopció de mesures provisionals, de conformitat amb el que estableix l’article 43 del TRLCSP.
XIV. RÈGIM D’INVALIDESA I NULITAT
Clàusula 83. Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst a l’article 31 del TRLCSP.
Clàusula 84. Nul·litat
Aquest contracte serà nul en els casos previstos a l’article 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’article 39 del TRLCSP.
XV. CONFIDENCIALITAT
Clàusula 85. 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. El deure de
confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació
de referència.
XVI. JURISDICCIÓ COMPETENT
Clàusula 84. 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.
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ANNEX I

AJUNTAMENTS ADHERITS A LA LICITACIÓ
Ajuntament de l’Aleixar
Ajuntament de les Borges del Camp
Ajuntament de Montbrió del Camp
Ajuntament del Morell
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Riudoms
Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
ENS VINCULATS I/O DEPENDENTS ADHERITS A LA LICITACIÓ
REUS TRANSPORT S.A.
SECOMSA GESTIÓ S.L.
SERVEIS MEDIAMBIENTALS S.A.
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ANNEX II

Declaració responsable

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi /
en nom i representació de .................................. amb NIF........................ i domicili social a
..............................................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 a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar,
no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar establertes en
l’article 60 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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 articles 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 la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a
l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la
seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
e) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament
cert.
f) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.
g) 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 .........................................
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h) Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions de
l’expedient de contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo
com a persona autoritzada per a rebre les notificacions corresponents a .......................................
amb DNI........... i correu electrònic.................................., d’acord amb el previst als articles 27 i
següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
en relació amb l’article 146.1 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
i) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitat entre les dones i els
homes, segons normativa.
I per a que consti signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data )
Signatura

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat
40

Expedient CC 1/2017
Plec de clàusules administratives particulars per l’acord marc
per la contractació de subministrament de carburant a domicili

ANNEX III
FULL DE COMANDA DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT
1. Ajuntament/Empresa
Nom:
Població:
E-mail:

NIF:
Adreça:
Telèfon:

2. Dades de la persona autoritzada
Nom:
Cognoms :
DNI/NIE/CIF:
Telèfon:
3. Tipus de combustible
Gas-oil A
Gas-oil B
Gas-oil C
Total Litres:

Altres:

4. Lloc del subministrament
Carrer/Av.
Dipòsit:
Data comanda:
Observacions:

Número:

5. Empresa subministradora
Nom/Raó social:
Població:
E-mail:
6. Tipus de combustible
Gas-oil A Preu/l:
Gas-oil B Preu/l:
Gas-oil C Preu/l:
TOTAL LITRES:
TOTAL BRUT:

NIF:
Adreça:
Telèfon:

Altres:
IVA:

Preu/l:

TOTAL PRESSUPOST:

Validesa del pressupost: 24 hores des de la data de comanda.
Signatura Ajuntament/Empresa

Signatura Empresa subministradora

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades
de caràcter personal facilitades per vostè seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la sol·licitud de subministrament
de carburants. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, amb domicili a 43202 Reus
(Tarragona), Doctor Ferran, 8. Amb la finalitat que la seva sol·licitud de subministrament sigui atesa correctament, l’informem de la possible cessió de
les seves dades a altres Entitats externes al Consell Comarcal del Baix Camp, previstes legalment. Per últim, posem en el seu coneixement el dret que
l’assisteix d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en l’esmentat fitxer en els termes establerts a la legislació
vigent, mitjançant la presentació d’un escrit a l’adreça anteriorment esmentada a l’atenció del Responsable de Seguretat del Consell Comarcal del Baix
Camp.
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