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D’UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament de roba d’uniformitat de la
Policia Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
SERVEI QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: Seguretat i Protecció
Ciutadana
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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1. El contracte té per objecte l’adquisició de roba d’uniformitat de la Policia Local de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
2. Els requisits que ha de reunir cada peça d’uniformitat són les descrites al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).
3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) aprovat el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament
Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics
(CPV), i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell
sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV,
és el següent:
358111200-4 Uniformes de policia.
2.- DIVISIÓ PER LOTS
1. Aquest contracte no es divideix en lots pel fet que la realització independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució
correcta des del punt de vista tècnic en implicar la coordinació en l’execució de les
diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió
en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. A més, la necessària
homogeneïtat dels dissenys i materials a utilitzar es garanteix millor si no es divideix
el contracte en lots diferents. Consta a tots els efectes informe justificatiu a
l’expedient 011/2019-CONT.
3.- NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER
Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han determinat en l’informe
emès per part del Cap de Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, i, en el PPTP.
4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
1. El contractista rebrà com a contraprestació, el preu que resulti de la millora del
pressupost base de licitació.
2. El pressupost base de licitació, formulat segons els preus habituals del mercat i, en
termes de preus unitaris, es fixa en la quantia de NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS
EUROS (99.200,00 €), més VINT MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS
(20.832,00 €), corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de CENT VINT MIL
TRENTA DOS EUROS (120.032,00€)
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Costos directes: 80.352 €
Costos indirectes: 12.896 €
Altres despeses: 5.952 €
3. Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports unitaris següents:

Preu unitari
Polo nou m/c
Polo nou m/ll
Funda armilla antibales
Samarreta tèrmica
Pantalons estiu
Pantalons hivern
Pantalons estiu moto
Pantalons estiu hivern
Folre
Sabates
Bambes
Botes mitja canya
guants antitall
guants moto estiu
guants moto hivern

52,00 €
57,00 €
125,00 €
29,00 €
63,00 €
63,00 €
84,00 €
91,00 €
36,00 €
80,00 €
80,00 €
105,00 €
45,00 €
27,00 €
68,00 €

Unitats
previstes
a l’any
178
178
89
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
9.256 €
10.146 €
11.125 €
29 €
63 €
63 €
84 €
91 €
36 €
80 €
80 €
105 €
45 €
27 €
68 €

Total + 21% iva
11.199,76 €
12.276,66 €
13.461,25 €
35,09 €
76,23 €
76,23 €
101,64 €
110,11 €
43,56 €
96,80 €
96,80 €
127,05 €
54,45 €
32,67 €
82,28 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus
unitaris màxims indicats en la taula anterior, segons el model Annex 2 d’aquest
PCAP.
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris. En absència d’algun
preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb el preu unitari tipus de
licitació.
Les ofertes que superin el pressupost base de licitació seran desestimades
automàticament.
4. El present contracte de subministraments ve caracteritzar perquè en ell, el
contractista s’obliga a lliurar les peces d’uniformitat relacionades en el PPTP de
forma successiva per preu unitari sense que la quantia total estigui definida amb
exactitud al temps de celebrar el contracte, per estar subordinades a les necessitats
de l’Administració.
Aquests efectes, per donar compliment a la DA 33 de la LCSP, el pressupost màxim
del subministrament serà el preu d’adjudicació del contracte, sense que
l’Administració estigui obligada a efectuar un nombre mínim de comandes, tota
vegada que aquestes es faran segons vagi sorgint la necessitat.
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5. En el cas que dins de la vigència del contracte les necessitats de l’administració
siguin superiors a les estimades en el contracte i, al mateix temps, que es superi el
preu d’adjudicació màxim, s’haurà de tramitar la corresponent modificació del
contracte, de conformitat amb allò previst a la clàusula 25 d’aquest plec, i no es
facturarà cap import que superi el preu d’adjudicació i en tot cas el pressupost màxim
determinat fins que no s’aprovi la modificació del contracte, d’acord amb els preus
unitaris als quals s’hagués obligat el contractista en la seva proposició.
6. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, taxes,
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, les despeses de lliurament dels
béns objecte de subministrament, això com totes les despeses que s’originen com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec i en el PPTP que s’han
de complir durant l’execució del contracte.
7. El valor estimat del contracte es fixa en 218.240 euros, exclòs l’IVA.
El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el
següents:
a)

Pressupost base de licitació: 99.200 € (IVA exclòs)

b)

Pròrrogues : 99.200 € (IVA exclòs)

c)
D’acord amb allò que preveu l’article 204 LCSP, l’estimació de les
modificacions previstes a la clàusula 25 d’aquest plec, fins el 20% del preu del
contracte, per un import de 19.840 euros.
5.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
1. S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest
crèdit és la número 05.1301.22000 unitat administrativa, del pressupost vigent.
2. Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest
es finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin.
3. L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en cada exercici pressupostari.
6.- REVISIÓ DE PREUS
No s'admet la revisió de preus.
7.- REGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ
1. Sense perjudici d’allò que es disposa amb caràcter general per als contractes de
les Corporacions Locals, el contracte es regirà per aquest ple de clàusules
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administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria
de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es

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

8.- DURADA DEL CONTRACTE
1. El contracte tindrà una durada de 2 anys, a comptar des de la data de formalització
del contracte. Els terminis parcials són els que es fixen en el PPTP i en el programa
de treball que s’aprovi, si s’escau. Aquests terminis parcials començaran a comptar
des de la data que fixi el PPTP i el programa de treball que s’aprovi, si s’escau.
2. Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte 2 anys més, per períodes anuals.
3. La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari,
sempre que el seu preavís es produeixi amb dos mesos d’antelació a la finalització
del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord
tàcit de les parts.

9.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
1. L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert,
i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que preveu els articles
145,146 i 156 de la LCSP.
10.- CAPACITAT PER CONCÒRRER A LA LICITACIO
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1. Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles
o estrangeres, que estiguin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar,
i no estiguin compreses en cap de les circumstàncies que preveu l’art. 71 de la LCSP
ni altres limitacions que pugui preveure la resta de la normativa aplicable, la finalitat
de les quals tingui relació directa amb l’objecte del contracte, i tinguin l’habilitació
empresarial o professional exigible per a dur a terme la prestació que constitueix
l’objecte del contracte. També podran fer- ho per si mateixes o representades per
persona autoritzada. La representació dels licitadors s’ha d’acreditar mitjançant un
poder inscrit en el Registre Mercantil, i el document nacional d’identitat del
representant.
2. Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna
d’elles haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i
circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la participació de
cadascun dels empresaris en l’empresa, i la designació de la persona i entitat que,
durant la vigència del contracte, ostentarà la seva representació davant
l’Administració. Tot això d’acord amb allò que preveuen l’article 69 LCSP i 24 del
Reglamento General de la LCAP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre
(RGLCAP).
3. Acreditació de la capacitat d’obrar. A través dels mitjans següents:
Empresaris persona física: han de presentar el document nacional d’identitat o
document que el substitueixi.
Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el document de
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
L’objecte social que consti a l’escriptura de constitució haurà d’abastar completament
l’objecte d’aquest contracte.
Quant el licitador no actuï en nom propi o es tracte de persona jurídica, poder notarial
de representació.
Empresaris estrangers: els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han
d’acreditar la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 84 LCSP i els
altres empresaris estrangers en la forma establerta en els articles 68 i 84.3 de la
LCSP. Les empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
Els licitadors que aportin certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors
de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la declaració responsable de la
vigència de les dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada en
els punt 3, segons el Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya.
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4. Classificació. No es requereix classificació per a la realització de l’objecte del
contracte.
No es requereix classificació per a la realització de l’objecte del contracte.
5. Solvència econòmica i financera. Requerirà que s’acrediti un volum anual de
negocis del licitador que, referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos,
haurà de ser almenys igual a 74.400,00 euros.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en
aquest registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual
hagués estat inscrit. Els empresaris individuals acreditaran llur volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
6. Solvència, tècnica o professional.
6.1. S’apreciarà amb els mitjans següents:
a) Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o
similar que el que constitueix l’objecte d’aquest contracte en el curs de, com a màxim
els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i destinatari públic o privat.
Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els
subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan de competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic: quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels
documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior a 34.720,00 euros.
Per determinar que un subministrament és de la mateix o similar naturalesa que el
que constitueix l’objecte del contracte es tindrà en compte els tres primers dígits dels
codis respectius de la CPV.
b) Mostres i descripcions dels productes que s’han de subministrar, l’autenticitat dels
quals es pugui certificar a petició de l’entitat contractant.
Els licitadors hauran de presentar dins del termini de presentació d’ofertes, davant del
Registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, una mostra de cadascuna
de les peces relacionades a l’Annex 1 del PPTP ( per a polos i pantalons hauran de
presentar models d’home i de dona) .
Les mostres es presentaran en una caixa tancada, degudament embalades i
retolades de manera que es garanteixi el seu secret fins al moment de l’obertura,
indicant en l’exterior de l’embalatge només el número de l’expedient 011/2019-CONT
i les dades del licitador. A la caixa s’acompanyarà una instància segons el model
normalitzat de l’Annex 3 d’aquest PCAP.
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Cada mostra haurà d’anar etiquetada individualment. A l’etiqueta, coma mínim, s’ha
de fer constar les dades següents:
- Composició del teixit
- Talla
- Pictogrames pel manteniment i conservació
- Fabricant
Seran descartades les mostres que no compleixen amb els requisits d’etiquetatge, de
composició i qualitat tèxtil i, característiques per a cada peça que determinen la
imatge corporativa tal i com s’estableixen a l’Annex 1 del PPTP.
Els licitadors que no resultin adjudicataris podran retirar les mostres presentades una
vegada adjudicat el contracte i en un termini màxim d’un mes natural. Una vegada
transcorregut aquest termini, les mostres que no hagin estat retirades seran
destruïdes.
Les mostres presentades per l’adjudicatari no es retornaran i quedaran dipositades
fins a la finalització del contracte.

6.2. Quant el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica s’ha
d’acreditar mitjançant el compliment de la lletra b) de l’apartat anterior.
7. Els requisits de capacitat i absència de prohibicions de contractar a què es
refereixen els apartats anteriors, han de concórrer en la data final de presentació
d’ofertes i subsistit en el moment de perfecció del contracte.
11.- MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS, DOCUMENTS A PRESENTAR
PELS LICITADORS, FORMA I CONTINGUT DE LES OFERTES
1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans
electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Vilanova i
La Geltrú www.vilanova.cat.
2. De conformitat amb allò que preveu l’apartat tercer de la disposició addicional
quinzena de la LCSP, les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc
indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça
web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
3. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A
aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
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les comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als telèfons mòbils
que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que
s’indica en l’apartat 5 d’aquesta clàusula
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el
mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els
terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu
del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en
tot cas, des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on
hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari
disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin
transcorregut deus dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense
que s’accedeixi al seu contingut.
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de
les persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest
tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i
la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà la
informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
4. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital.
4.1 Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge,
al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de
presentació de l’oferta.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les
empreses licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès
que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han
de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar
correctament aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per
al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Un cop passades 24 hores desprès del termini de presentació d’ofertes, els membres
de la mesa demanaran a les empreses, mitjançant correu electrònic, que accedeixin
a l’eina web de Sobre Digital a través de l’enllaç facilitat en el mateix correu
electrònic, per introduir les seves paraules clau. La introducció d’aquesta paraula clau
només implica el desxifrat del contingut del sobre, però l’eina web Sobre Digital
disposa d’un sistema de seguretat de l’oferta i no es pot realitzar la seva obertura fins
el moment (data i hora) especificat en l’anunci de licitació.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració
de la seva oferta.
Una vegada complimentada tota la documentació dels sobres, es farà la presentació
de l’oferta mitjançant signatura electrònica i enviament del document “resum” de
l’eina Sobre Digital, la qual no es considera presentada fins que no ha estat
registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. Amb la signatura
del “resum” de les ofertes, s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la
componen.

A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de
presentació satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de
constituir-se en UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la
composen.
4.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues

Document electrònic
Número de validació: 12434306534412042540

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

fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas
de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà
que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència
de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
4.3 En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el
termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant
el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública l’esmena corresponent; i addicionalment, comunicant el canvi
de la data a totes les empreses que haguessin activat oferta.
4.4 Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública.
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen
el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per
presentar oferta.
4.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració no
pugui accedir al contingut d’aquestes.
4.6 En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa
de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
4.7 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25
Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar
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eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
4.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies
abans del transcurs del termini de presentació de proposicions.
4.9 Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la
resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler
d’avisos de l’espai virtual de licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques
i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil del contractant de
l’òrgan de contractació.
Les respostes a les sol·licituds d’aclariments no tindran caràcter vinculant.
5. CONTINGUT DEL SOBRE A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.
El sobre A haurà d’incloure els documents següents:
a) La declaració responsable ajustada al formulari de document europeu únic de
contractació (DEUC) degudament reomplerta i signat electrònicament per la persona
que tingui la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició, la qual
s’adjunta com a annex 1 a aquest plec, mitjançant la qual declaren el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària té la deguda
representació per presentar la proposició i el DEUC
- Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la LCSP.
- Que compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional exigits a la clàusula 10.5 i 10.6 d’aquest plec
- Que 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 electròniques, es recomana designar més d’una
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i
telèfons mòbils. Aquestes dades s’han d’incloure en l’aparta relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del
DEUC, ham d’aportar el document on consti el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte en el
consti, els noms i circumstàncies dels empresaris que componen l’agrupació, la
participació de cadascun dels empresaris en l’empresa, així com la resta de requisits
establerts a l’article 69 de la LCSP i 24 del Reglament General de la LCAP, aprovat
per RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP)
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta
circumstància en el DEUC i ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de
les empreses a la solvència de les quals recorri.
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la
quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha
de fer mitjançant la presentació del DEUC.
Així mateix, es preveu que les empreses licitadores inscrites en qualsevol dels
registres previstos a l’article 140.3 paràgraf segon de la LCSP no hauran d’acreditar
documentalment la informació inscrita en aquells. 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 de l’annex 1 d’aquest
plec, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació
per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a
l’adjudicació. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació, en ordre a garantir el bon fi
del procediment, podrà recaptar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la
proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin aquesta documentació.
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.

6.- CONTINGUT DEL SOBRE B. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR.
El sobre B haurà d’incloure la documentació corresponent als criteris d’adjudicació
que depenen d’un judici de valor que es relaciona a continuació:
- Fitxes tècniques de qualitat dels articles
- Descripció del Software de comandes
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La inclusió en el sobre B 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 C, 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.

7.- CONTINGUT DEL SOBRE C. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
El sobre C haurà d’incloure la documentació que es relaciona a continuació:
a) Proposta econòmica i resta de criteris quantificables de forma automàtica, haurà
d’ajustar-se al model que s’adjunta com Annex 2 a aquest plec.

8. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figura en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no-admissió de
cap de les propostes que hagi subscrit.
9. 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.
10. D’acord amb l’article 23 RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o castellà.
12.- VARIANTS I MILLORES
Els licitadors no podran presentar variants ni millores.
13.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
1. Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests
podran designar, a través de l’eina Sobre Digital, com a confidencial part de la
informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial respecte als secrets
tècnics o comercials. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva valoració
respecte de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots els
efectes.
No s’admetran declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
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No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en la declaració responsable de l’annex 1 del present plec.
En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
2. De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter de
confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del
contracte a la qual se li hagi donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte,
o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es
mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació,
excepte que en els plecs o el contracte s’estableixi un termini més ampli.
3.- El contractista es compromet a complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
de aquestes dades.
4.- En el cas que la prestació dels definits a l’objecte del contractació implica el
tractament de dades personals per part del Contractista, aquest assumeix la condició
d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament. El
Contractista es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions
que regulen el tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que
tingui accés en el desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte:
• Portar a terme el tractament de les dades personals única i exclusivament per a les
finalitats relacionades directament amb el servei contractat, restant expressament
prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels
treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter personal que als que
puguin accedir per a la prestació dels serveis contractats.
• El Contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i
col·laboradors.
• El Contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin
d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals
pugui tenir accés i els requeriments dels Plecs de contractació. El nivell de risc i les
mesures de seguretat podran ser definides per l’Ajuntament. L’ Ajuntament es
reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin
necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat.
• El Contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb
afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores.
• En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Contractista per exercir els seus drets
d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades li adreçarà a
Ajuntament o – en cas de que la reculli - remetrà la sol•licitud a l’Ajuntament en un
termini no superior a 5 dies.
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• El Contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les dades
i informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.
• Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis fora de les que
estiguin expressament recollides als Plecs. En el cas que el Contractista requereixi la
subcontractació a tercers d’una part o la totalitat del servei prestat, haurà de sol·licitar
autorització per escrit a l’Ajuntament. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada
amb un contracte entre el Contractista i l’empresa subcontractada que reculli les
mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al Contractista.
• L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del Contractista,
es considera estrictament temporal per a la prestació del servei contractat, sense que
concedeixi al Contractista cap mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En
aquest sentit haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar únicament les
dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal del Contractista.
• El Contractista assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament per als possibles
danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a conseqüència de
l’incompliment de les obligacions definides al present document, incloent les
possibles sancions per part dels Organismes Reguladors del tractament de dades
personals.
• Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el
Contractista.
5.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors
del Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de contractació
i de l’execució i gestió del contracte. La base jurídica del tractament és la derivada de
la relació contractual de prestació de serveis. Les dades no seran cedides a tercers
excepte que així ho contempli la prestació del serveis. Aquestes dades seran
conservades després de les finalitzacions del contracte com a part del procediment
administratiu. Poden accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets
adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
(plaça de la Vila núm. 8, 08800) o bé exercir el seu dret a traves de la Seu
Electrònica.
14.- CRITERIS DE VALORACIÓ
1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa, en
conjunt, s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen a continuació:
1. Criteris que depenen d’un judici de valor (sobre B). Fins 39 punts
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1.1 Qualitat dels articles ................................................................ fins a 20 punts
Es valorarà, a la vista de les mostres presentades i de les descripcions i característiques
tècniques, la composició, la resistència, la seva adaptabilitat a cada persona i les feines a
realitzar, la seva comoditat, transpirabilitat i, en general, les millores en la qualitat
dels equips respecte dels requisits mínims exigits i establerts al plec de prescripcions
tècniques.
En la valoració de la qualitat es tindrà en compte, no només, la qualitat dels productes
sinó les característiques ergonòmiques i funcionals dels mateixos, entre d’altres
aspectes, obtenint la millor puntuació aquella oferta que presenti en el seu conjunt les
millores més rellevants respecte dels requisits tècnics del plec i la mínima a aquella oferta
que compleixi exclusivament amb els requisits mínims del plec de prescripcions
tècniques. l.

La puntuació es repartirà aplicant la següent ponderació:
- Qualitat: composició, resistència, transpirabilitat.........................fins a 10 punts
- Característiques ergonòmiques: adaptabilitat i comoditat..........fins a 10 punts
La distribució de puntuació entre l’oferta més alta i la més baixa es farà proporciona

1.2. Software de comandes ........................................................... fins a 19 punts
Es valorarà la presentació d’un software o plataforma de comandes perquè cada
agent pugui realitzar la seva comanda personalment. Que cada agent tingui la seva
clau d’accés personalitzada, que li permeti seleccionar les peces de roba que li
interessi. Que tingui un perfil d’administrador pel responsable del contracte que
permeti parametritzar les quantitats, els productes i els límits. I que permeti fer una
validació final de la comanda abans d’enviar-la a producció.
2. Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C). Fins 61 punts
2.1. Proposta econòmica ................................................................... fins 50 punts
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 50 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= 50* (IL-IO)/(IL-OME)
IL= import de licitació
IO= import ofertat
OME= oferta més avantatjosa
Es considerarà l’oferta en presumpta anormalitat aplicant els paràmetres objectius
que determina l’article 85 del RGLCAP
2.2. Termini de lliurament de la comanda (en dies) .................. fins a 3 punts
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S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta amb el termini més reduït de lliurament. La
resta de terminis es valoraran de forma proporcional a partir de la fórmula següent:
Puntuació = punts màxims x termini mínim / termini ofertat (termini màxim de
lliurament x dies).
2.3 Major termini de garantia.......................................................fins a 8 punts
Per oferir un termini de garantia de les diferents peces de roba a raó de quatre punt
per any de garantia, amb un màxim de 8 punts. El repartiment entre la màxima
puntuació i la mínima es farà proporcionalment.
15.- CRITERIS DE DESEMPAT
1. En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat
en les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte:
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores
de les que hagin empatat acreditin aquesta circumstància, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de
13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a
l’adjudicació dels contracte que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi
alternativa de comerç just.
- Si desprès d’aplicar el criteri anterior encara perdura l’empat, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
- Si desprès d’aplicar el criteri anterior encara perdura l’empat es dirimirà l’empat
mitjançant sorteig
2. Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.
16. MESA DE CONTRACTACIÓ
1. La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada de
l’òrgan de contractació, haurà d’exercir les funcions en els termes previstos a l’article
326 de la LCSP.
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2. La mesa de contractació serà constituïda d’acord amb el que estableixen, el punt 7
de la disposició addicional 2a de la LCSP i l’article 21.7 del RD 817/2009 pels
següents membres:

- Sra. Gloria Garcia Prieto, regidora d’ Economia, Hisenda, Seguretat i RRHH, qui
actua com a presidenta de la Mesa de Contractació (actuarà com a suplent la
persona que designi)
- Sr. Dionís Ginés Parrilla, cap de la Policia Local (actuarà com a suplent la persona
que designi)
- Sra. Olga Romero Soler, Tècnic Cap de la Unitat Administrativa de la Policia Local
(actuarà com a suplent la persona que designi)
- Sr. Cèsar Rodríguez Solà, Interventor Municipal (actuarà com a suplent el Sr. Josep
Maria Sabater Navarro, cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis
Generals)
- Sr. Josep Gomariz Meseguer, Secretari de la corporació (actuarà com a suplent la
Sra. Pilar Traver Marqués, Tècnica d’Administració General.)
- Sra. Sílvia Vilanova Mestres, administrativa de Secretaria (actuarà com a suplent el
Sr. Joan Manuel Mallofré Anguera, del servei de Contractació)
17.- OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIONS
1. Finalitzat el termini establert per a la presentació d’ofertes, en la data i hora
determinada a l’anunci de licitació, la mesa de contractació procedirà a l’obertura dels
sobres a través de l’eina web Sobre Digital.
En cas que alguna empresa no hagi introduït la paraula clau en el termini de 24 hores
desprès a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes, no es podrà
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració
de la documentació de l’oferta.
2. La mesa de contractació, procedirà a l’obertura del Sobre A i comprovarà
l’existència i correcció del DEUC de l’annex 1 del present plec.
Si s’observen errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a
les empreses licitadores afectades, mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM perquè els corregeixin o esmenin dins del termini màxim de 3 dies hàbils.
Per tal d’aportar la documentació esmenada corresponent s’haurà d’accedir a l’eina
Sobre Digital.
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació
presentada en el Sobre A, la Mesa avaluarà i determinarà les empreses admeses a
la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
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Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de
conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies
naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública.
3. Seguidament, la Mesa procedirà a l’obertura del Sobre B, que conté la
documentació tècnica que s’haurà de valorar aplicant els criteris que depenen d’un
judici de valor, i es donarà trasllat d’aquesta documentació als serveis tècnics per a
que emetin informe de valoració de les ofertes.
4. A continuació, es comunicarà als licitadors la data i hora de l’acte públic d’obertura
del sobre C, que conté la documentació que s’haurà de valorar aplicant els criteris
d’aplicació automàtica a través de convocatòria publicada al Perfil del Contractant.
5. En el lloc, data i hora assenyalada, la Mesa donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que
depenguin d’un judici de valor i, a continuació s’obriran els sobres C que contenen la
documentació per a l’aplicació dels criteris avaluables de forma automàtica,
presentats per les empreses, en el mateix acte públic, i es donarà trasllat d’aquesta
documentació, als serveis tècnics per a que emeti l’informe de valoració.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals
hauran de quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
els ofertes que siguin de tipus material o formal, sempre que no comportin una
modificació de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre
les empreses licitadores.
La sol·licitud d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té l’eina Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic amb un enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar
la documentació corresponent.
6. 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
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models de proposicions establertes en aquest plec, comportin un error manifest en
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
7. La Mesa de contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri
necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar
aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb
les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de
la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les
organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per
verificar les consideracions socials i ambientals.
18.- OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’empresa licitadora que l’hagi
presentat perquè la justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi
definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa
licitadora, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de cinc (5) dies
hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests
efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de
la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu
rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si
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es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica,
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
19.- CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

I

REQUERIMENT

DE

1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixen i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació.
2. La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa
licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà
apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
3. Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per
a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació acreditativa de complir tots els
requisits als quals es refereix la clàusula 10 d’aquest plec.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu
electrònic a l’adreça assenyalada per l’empresa licitadora en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
4. Així mateix, es consultarà l’aplicació informàtica municipal que el licitar proposat
com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries amb aquest Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i
s’incorporarà a l’expedient.
5. Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
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Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
6. En cas de no complimentar adequadament aquest requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i es procedirà
a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la
LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la
declaració responsable de l’annex 1 del present plec, o en altres declaracions, pot
donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en
l’article 71.1 e) de la LCSP.

20.- GARANTIA EXIGIBLE
1. L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva per un import corresponent
al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
2. La forma i el termini de constitució de la garantia definitiva es regirà per allò
establert als articles 108 a 110 de la LCSP.
3. La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 111 de
la LCSP.
4. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent
en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es
notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquest efectes, no es consideraran les
variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’un revisió d’aquest de
conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els
contractes del sector públic de la LCSP.
5. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
6. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte.
21.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
1. L’òrgan de contractació haurà d’emetre resolució motivada dins dels 5 dies hàbils
següents a la recepció de la documentació, que tindrà algun dels sentits següents:
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a)
b)

Declarar deserta la contractació, motivadament.
Adjudicar el contracte al licitador de la proposició més avantatjosa.

2. Quan el licitador hagi concorregut en Unió Temporal d’Empreses, l’escriptura de
constitució haurà de presentar-se abans de la formalització del contracte.
3. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació.
4. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
L’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública,
essent al seu càrrec les despeses corresponents.
5. La formalització del contracte, d’acord amb l’art. 153.3 de la LCSP, s’ha d’efectuar
no més tard dels quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
l’adjudicació als licitadors.
6. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet
pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article
71.2 b) de la LCSP.
7. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que el retard li pugui ocasionar.
8. En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula 18 d’aquest plec, essent aplicables els
terminis previstos en els apartats anteriors.
9. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
10. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
11. La formalització d’aquest contracte es publicarà en el Perfil del Contractant de
l’òrgan de contractació, i es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les bases bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau,
les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis, l’import final i l’extinció
del contracte.
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Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades,
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
22.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
1. El contractista vindrà obligat a donar compliment, en tot cas amb càrrec a l’import
d’adjudicació del contracte, a les obligacions que consten en aquest plec, en el plec
de prescripcions tècniques, aquells que resultin de la documentació contractual i en
la normativa aplicable.
L’adjudicatari no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans de lliurar-los a l’Administració, llevat que aquesta hagi
incorregut en mora en rebre’ls.
Les despeses de lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al lloc
convingut seran a compte del contractista.
2. El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als principis ètics i a les regles
de conducta que permetin assegurar el compliment del principis d’igualtat,
d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a:
a)
Facilitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la informació establerta per la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
b)
Comunicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú les possibles situacions de
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directament o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès
públic.
c)
No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de
la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
d)
Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
3. L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
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 i, està obligada a
fer-se càrrec de les despeses del lliurament i el transport dels béns objecte del
subministrament al lloc convingut.
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereix l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
23.- ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
1. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de
les disposicions vigents aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unió Europa, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
2. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració
social de persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloca a la imposició de penalitats a que es
refereixi la clàusula 30 d’aquest plec.
3. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors
de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
4. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
5. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Administració derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,
l’empresa contractista ha d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions,
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
En tot cas, l’empresa contractista, queda subjecta en l’execució del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les
disposicions que la desenvolupen.
6. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets
digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
7. Prerrogatives de l’Administració. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i
efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
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modificar- lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els
efectes. L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme pel
procediment establert a l’article 191 de la LCSP.
24.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. S’estableixen les condicions especials d’execució del contracte, a les quals
s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a
l’article 211 f) de la LCSP les següents:
a) Els licitadors hauran d’estar en condicions d’acreditar que i que es pot garantir que
la confecció i la producció dels teixits i dels materials específics emprats en la
mateixa, s’han realitzat respectant els drets bàsics en el treball recollits a la
Declaració de l’Organització Internacional del Treball, relativa als principis i drets
fonamentals, i amb una política compromesa en la gestió, en quant al medi ambient i
a la prevenció dels riscos laborals. Aquest fet s’acreditarà mitjançant el compromís
ètic d’empresa i aportant algun dels documents següents:
- Certificat de codi de conducta SA 8000 o equivalent.
- Certificat d’auditoria indicant sobre quins estàndards i/o procediments s’han portat a
terme.
- Qualsevol altre document que pugui garantir el compliment d’aquestes obligacions
essencials.
b) Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada
a no minorar les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, en termes
actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica
aplicable que corresponguin en cada moment als treballadors adscrits al contracte,
en funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació. L’adjudicatari haurà de lliurar la
documentació justificativa del seu compliment a requeriment de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
c) L’empresa contractista ha de presentar, a requeriment de l’Ajuntament, el Pla
d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el
contracte. En el cas que l’empresa contractista no estigui legalment obligada a
l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar, les mesures aplicables per assolir la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminació
d’estereotips i fomentar la igualtat efectiva i real entre dones i homes.
d) Amb la finalitat de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball
i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables,
l’adjudicatari haurà de lliurar la documentació justificativa del seu compliment a
requeriment de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
e) L’Ajuntament tindrà sempre un interlocutor de l’empresa adjudicatària, un referent
a qui fer qualsevol consulta sobre el material a subministrar. Les consultes es podran
fer presencialment, telemàticament o per telèfon i seran resoltes en el menor temps
possible.
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f) Els subministraments seran validats per l’Ajuntament. Sense la prèvia validació no
s’entendran els béns lliurats i per tant, els proveïdors no podran emetre la
corresponent factura.
g) L’empresa adjudicatària haurà de garantir durant tota l’execució del contracte els
requeriments i les condicions de qualitat que es recullen en aquest plec.
h) Hauran de complir el que disposa el Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a
l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils. En cap cas, les peces de roba
portaran exteriorment marques o etiquetes ostensives amb cap element de la imatge
corporativa del licitador o del fabricant.
i) L’empresa licitadora restarà obligada a presentar la documentació que se li
requereixi per a fer un seguiment del compliment d’aquesta condició.

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució del contracte es
consideraran obligacions essencials del contracte a l’efecte de què el seu
incompliment podrà comportar la imposició de penalitats i/o la resolució del contracte.
25.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
1. El contracte només es pot modificar a més de per raons d’interès públic quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 204 de la LCSP,
de conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes a l’article 207 de la LCSP per les raons següents:
- Ampliació de llocs de treball.
La possible modificació s’estima en un percentatge del 20 % del valor estimat del
contracte.
2. El procediment que s’haurà de seguir per aprovar les modificacions previstes a
l’apartat anterior es durà a terme amb l’oportuna proposta, integrada pels documents
que la justifiquin, descriguin i valorin. L’aprovació per l’òrgan de contractació requerirà
la prèvia audiència del contractista, la consignació pressupostària corresponent i la
fiscalització de la despesa.
3. Les modificacions seran sempre amb els mateixos preus unitaris que el previst en
el contracte. En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de
nous preus unitaris no previstos en el contracte.
4. Les modificacions del contracte s’ha de formalitzar segons l’article 153 de la LCSP
i s’ha de publicar segons els articles 207 i 63 de la LCSP.

26.- COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
1. La recepció i la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzarà
conforme al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP.
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2. Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne
constància en l’acta de recepció i l’Administració ha de donar les instruccions
necessàries a l’empresa contractista perquè solucioni l’estat dels béns defectuosos o
lliuri els béns nous d’acord amb el contracte.

3. 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 què se li reclami el preu que l’Administració hagi
abonat.
4. El termini de garantia tindrà com a mínim una duració de 1 any a comptar de la
data de recepció o conformitat.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, es produiran els efectes previstos a l’article 305 de la LCSP.
5. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de
la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en
els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions
definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables
a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
6. Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’executar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de
devolució o cancel·lació de la garantia, d’acord amb el que estableix l’article 111 de
la LCSP.
27.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista
opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu
superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
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En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1
de la LCSP.
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.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
28.- RÈGIM DE PAGAMENT
1. L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments
efectivament lliurats i formalment rebuts per l’Administració.
2. El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, contra
presentació de factura expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP i disposició
addicional 32 de la LCSP i, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, per al cas
que les factures s’hagin d’emetre en format electrònic.
3. La factura s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del/de la destinatari/ària de la
contractació.
4. El codi DIR que haurà d’incorporar a la factura electrònica és el següent:
Òrgan gestor: L01083073
Unitat tramitadora: L01083073
Oficina comptable: L01083073

29.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
1. La resolució del contracte es regirà per allò establert amb caràcter general en els
articles 211 a 213 de la LCSP i específicament per als contractes de subministrament
en els articles 306 i 307 de l’esmentada norma, així com en els articles 109 a 113 del
RGLCAP.
En tot cas, en el supòsit de resolució del contracte per causa imputable al contractista
s’estarà a allò disposat a l’article 213.3 de la LCSP.
30.- PENALITATS
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1. Fent ús del que disposa l’article 192 de la LCSP, el sistema de penalitats pels
supòsits de compliment defectuós o parcial, o bé pel retard en el compliment de les
prestacions i en cas d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials
d’adjudicació es regiran pel que disposa aquest plec.
2. Les penalitats, en tot cas, s’imposaran per l’òrgan de contractació a proposta del
responsable del contracte que detallarà en la corresponent proposta d’incompliment
del contractista i la seva qualificació. Prèviament a la seva imposició es donarà
audiència al contractista.
3. Les demores, incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista
es qualificaran en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt greus
4. Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores
en l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades
com a greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen
la consideració de lleus:
a) Retard, compliment defectuós o parcial de les obligacions especificades al Plec de
prescripcions tècniques
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
5. Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o
demores en l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una
infracció de les condicions contractuals generant un perjudici tant als interesso
municipals com als destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del
servei. En tot cas tenen la consideració de greus:
a) Retard, compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de
les obligacions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari en el procés de
licitació, valorats d’acord amb la clàusula 14 del present plec.
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució de la clàusula 24
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
6. Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en
l’oferta presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant
una lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) Incompliment de les obligacions especificades al plec de prescripcions tècniques.
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b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa
aplicable al contracte.
c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica.
e) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
f) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
7. El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del
contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del
contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del
contracte.
8. Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre la garantia,
quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats
9. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o bé per la imposició de penalitats.
31.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
1. El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i les obligacions que
neixin del contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, i de
conformitat amb els requisits assenyalats en l’article 214 de la LCSP.
2. No s’admet la subcontractació.
32.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
1. Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària
del contracte, es designarà una persona responsable del contracte conforme
s’estableix a l’article 62 de la LCSP.
2. El responsable del contracte ostentarà les funcions de supervisió de la seva
execució i adopció de les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar
la correcta realització de la prestació pactada.
3. Són funcions del responsable del contracte:
a)

Exigir que el contracte s’executi correctament i en els termes pactats,
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b)
Vigilar i de controlar la seva bona execució.
c)
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
d)
Emetre informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.
e)
Instar, en primer lloc, l’actuació de les prerrogatives de l’article 190 de la
LCSP, concretament les potestats:
- Potestat d’interpretar els contractes administratius,
- Potestat de resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
- Potestat de modificar-los per raons d’interès públic,
- Potestat d’acordar la resolució i determinar els efecte d’aquesta.
- Potestat d’imposar penalitzacions.
f)Informar envers les sol·licituds de bona execució de les prestacions contractades
per a l’expedició de certificacions.
33.- RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES i DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS.
1. Les incidències que es puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista
en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut
o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran
mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions
descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
2. Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant
l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no
vinculant.
34.- RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA
1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del
contracte.
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un
import mínim de 100.000,00 €, i amb vigència durant tota la duració del contracte.
35.- RECURSOS I MESURES PROVISIONALS
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; els actes de tràmit
que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte; i
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les modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles
204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació haurà d’haver estat objecte
d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de
l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1988, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de
la LCSP i el Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho
al Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva
resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article
49 de la LCSP i el Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu
ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, de 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
3. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que disposen la Llei 26/2010, de 3 d’agot, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica de procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
4. Arbitratge. No obstant, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució
de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració
contractant i l’empresa contractista, específicament sobre els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23
de desembre, d’Arbitratge.
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36.- JURISDICCIÓ
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, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
Vilanova i la Geltrú, 28 de març de 2019

Annex 1 Formulari DEUC
Annex 2. Model d’oferta econòmica
Proposició econòmica de contractació
Dades de l’empresa proposant
Nom
NIF/CIF
Domicili social
Codi postal

Localitat

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

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Relació amb la firma comercial
propietari

apoderat

altres

Dades de l’objecte del contracte
Núm. d’expedient 011/2019- CONT
Descripció de l’objecte
Subministrament de roba d’uniformitat de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú.
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La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi
o de l’empresa que representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per
la quantitat d’euros consignada en aquesta proposició econòmica.
1. Proposta econòmica.
Import de l’execució, IVA exclòs (en xifres i en lletres)
Import de l’IVA (en xifres i en lletres)
Import total (en xifres i en lletres)

Polo nou m/c
Polo nou m/ll
Funda armilla
antibales
Samarreta
tèrmica
Pantalons estiu
Pantalons
hivern
Pantalons estiu
moto
Pantalons estiu
hivern
Folre
Sabates
Bambes
Botes mitja
canya
guants antitall
guants moto
estiu
guants moto
hivern

Preu
Preu unitari
unitari
ofertat
de licitació
52,00 €
57,00 €

Unitats
previstes
a l’any
178
178

9.256 €
10.146 €

125,00 €

89

11.125 €

29,00 €

1

29 €

63,00 €

1

63 €

63,00 €

1

63 €

84,00 €

1

84 €

91,00 €

1

91 €

36,00 €
80,00 €
80,00 €

1
1
1

36 €
80 €
80 €

105,00 €

1

105 €

45,00 €

1

45 €

27,00 €

1

27 €

68,00 €

1

68 €

Total de
licitació

Total ofertat
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2. Termini de lliurament de la comanda (en dies)

3. Termini de garantia

Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa

Lloc i data

Annex 3. Model instància per a presentar les mostres.
Dades de l’empresa proposant
Nom
NIF/CIF
Domicili social
Codi postal

Localitat

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

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon
Relació amb la firma comercial
propietari

Fax

apoderat

altres
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Dades de l’objecte del contracte
Núm. d’expedient 011/2019- CONT
Descripció de l’objecte
Subministrament de roba d’uniformitat de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú.
La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt, en nom propi o de
l’empresa que representa, presenta les mostres segons preveu el PCAP.
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa

Lloc i data

