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ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia núm 523, en data 24 de març de 2021, es van aprovar els
plecs de clàusules administratives i econòmiques i de prescripcions tècniques
particulars i l’expedient de contractació que han de regir la contractació de les obres
de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la implantació d’una via
ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i l’estació de rodalies del municipi del
Vendrell i es va convocar la licitació, que es durà a terme amb subjecció al què
seguidament s’expressa:
1.- Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament del Vendrell.
Número d’identificació: 4316340003.
Dependència que tramita l'expedient: Àrea de contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
Número d'expedient: 3/2021

2.- Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament del Vendrell.
Domicili: Pl. Vella, núm. 1
Localitat i codi postal: El Vendrell CP: 43700.
Codi NUTS: NUTS3 ES514 Tarragona
Telèfon: 977166494.
Adreça electrònica: contractacio@elvendrell.net.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PCAJV
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Cinc dies abans de què finalitzi el
termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys deu
dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
3.- Objecte del contracte
a)
Descripció de l'objecte: L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres
definides al “Projecte d’obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a
la implantació d’una via ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i l’estació de
rodalies del municipi del Vendrell”.
CPV: 45200000- Construcció general d’immobles i obres d’enginyeria civil
b) Lloc d'execució: El Vendrell.
Termini d'execució: 5 mesos. A aquest termini s’ha d’afegir el termini de garantia de
l’obra.
c) Admissió de pròrroga: No.
d) Divisió en lots i número de lots: No.

4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: contracte d’obres
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5.- Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte: 442.816,34 €.

b)

Pressupost de licitació: 369.013,62 €, IVA exclòs, 446.506,48 €, IVA inclòs.

6.- Admissió de variants: No.
7.- Garanties
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Sí, 5% del preu final ofert per l’empresa adjudicatària, IVA exclòs.
8.- Requisits específics del contractista
a) Classificació: Sí.
L'empresari també podrà acreditar la seva solvència aportant el certificat que
l'acrediti la següent classificació (article 77.1 a LCSP):
GRUP
G
Vials i pistes

SUBGRUP
6

TIPUS D’OBRA

CATEGORIA

CATEGORIA
RD 1098/2001

3

D

Obres vials
sense
qualificació
específica

b) Solvència:
La solvència econòmica i financera i tècnica o professional, s'acreditarà pels
mitjans següents a què es refereixen els criteris de selecció marcats. En el cas
que s'exigeixi classificació, només hauran d'aportar els documents d'aquest
apartat 1, els licitadors no espanyols d'estats membres de la Unió Europea o
signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu, que declarin no estar
classificats com a contractistes d'obres per l'administració espanyola
Solvència econòmica i financera (article 87 LCSP)

a) Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor
estimat del contracte (VEC). (Un import de 442.816,34€).
Criteris:
Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o
d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al
valor estimat del contracte (Un import de 442.816,34€).
S’acreditarà mitjançant:
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hagués de
trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el
registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en
el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres de inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) També es podrà acreditar mitjançant la presentació d’una assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentació
d'ofertes juntament amb un compromís de renovació o pròrroga del mateix que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.
Criteris:
- Assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior a
442.816,34 €
- Riscos coberts: responsabilitat civil per riscos professionals.
S’acreditarà mitjançant:
Certificat emès per l’asseguradora on figuraran els imports i riscos assegurats i la data
de venciment de l’assegurança. També caldrà presentar el document de compromís
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, si escau.
Solvència tècnica o professional (article 88 LCSP)
* En els contractes que el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros no serà aplicable la
lletra a) a les empreses de nova creació (antiguitat inferior a cinc anys)

a) Relació de les principals obres o treballs realitzats en els últims cinc anys del
mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, avalats per certificats
de bona execució.
Criteris:
Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin d'aquest
grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del grup o subgrup
més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents
subgrups, l'import anual dels quals acumulat l'any de major execució sigui igual o

superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte, avalada per certificats de bona
execució (Un import de 309.971,44 €).
S’acreditarà mitjançant:
Certificats de bona execució. Els certificats de bona execució indicaran l’import, les
dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les
regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.
b) Titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa
i, en particular, del responsable de les obres així com dels tècnics encarregats
directament de la mateixa, sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació.
Aquest criteri de solvència tècnica només és exigible per les empreses de nova
creació que no puguin acreditar la seva solvència tècnica d’acord amb el criteri
de la lletra a) d’aquest apartat.
Criteris:
Títols acadèmics i professionals del cap d’obra: haurà de disposar d’una de les
següents titulacions: Arquitectura, Arquitectura tècnica, Enginyeria, Enginyeria Tècnica
o estudis de formació professional superior en organització i control d’obres de
construcció o titulacions equivalents.
S’acreditarà mitjançant:
Aquest requisit de solvència s’acreditarà presentant el Títol acadèmic corresponent
(grau, màster, llicenciatura, diplomatura o titulació de formació professional) en l’àmbit
de l’arquitectura, l’enginyeria o la família de formació professional d’edificació i obra
civil.
9.- Criteris d’adjudicació
Criteris d’adjudicació de valoració automàtica (sobre B)
Criteris quantificables automàticament
A. Criteris econòmics.............................................................................................. fins a 45 punts
B Criteris qualitatius
B1-Grau de dedicació del cap d’obra i encarregat d’obra.......................................fins a 10 punts.
B2-Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris................................................... fins a 25 punts.
B3- Millora. Senyalització addicional avisos desviament de trànsits. Talls puntuals. Reforç de
l’abalisament horitzontal i adequació d’amplada d’andana lateral de Terminal
d’Autobusos............................................................................................................fins a 15 punts.
B4-Ampliació del termini de garantia....................................................................... fins a 5 punts.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A.- Criteri econòmic: Preu

PONDERACIÓ
Fins a 45 punts

Formula:

El factor de modulació és 1
Justificació de la fòrmula
Segons informe emès per la Direcció General de la Contractació pública de la
Generalitat de Catalunya denominat: “Informe sobre l’anàlisi de fórmules de valoració i
puntuació proporcionals per a les ofertes econòmiques i les propostes tècniques”
l’adopció de la fórmula lineal amb factor de modulació preconitzada per la Direcció
General de Contractació Pública, fa possible que les puntuacions entre les ofertes no
es trobin tan distanciades com les obtingudes amb la fórmula lineal sense factor de
modulació, i pot tenir l’efecte esperat de desincentivar l’estratègia de presentar ofertes
amb baixes anormals amb la finalitat d’obtenir molta més puntuació que la resta
d’ofertes amb preus per sota dels valors de mercat i s’estimula la presentació de bones
ofertes econòmiques, més ajustades al cost real de l’actuació.
B1.- Criteri: Grau de dedicació del Cap d’obra i encarregat Fins a 10 punts
d’obra.
Formula:
Dedicació Màxima puntuació:
· Total (igual a 40h/setmana) 10 punts
· Parcial (igual o superior a 20h/setmana i inferior a 40h/setmana) 5 punts
· Puntual(0 o inferior a 20h/setmana) 0 punts
Justificació:
El criteri per valorar el grau de dedicació són les hores de treball efectiu a la setmana
d’aquest
personal clau en el projecte. En cas de dedicació diferent de cada un dels agents, es
considerarà per la valoració la d’aquell que tingui menys dedicació.
Justificació del criteri d’adjudicació
El major grau de dedicació els permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de
l’obra podent aportar solucions de forma més ràpida alhora que identificar oportunitats
de millora de la qualitat de l’execució, del cost o de la reducció de terminis. Atenent al
volum d’obra que ja obliga a una important dedicació per part d’aquests perfils, es
considera que la dotació de 20 punts és suficient per la seva valoració.

B2.- Criteri: Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Formula:

Fins a 25 punts

L’ofertant haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el banc de
preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del
procediment; àmbit de preus: Tarragona; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus
segons el volum d’obra a executar; despeses indirectes com al projecte executiu base
de la licitació) i que resultaran d’aplicació en les possibles modificacions de contracte
tot respectant el preus dels elements simples que ja es trobin en l’oferta principal.
Als efectes de puntuar l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en
compte les regles següents:
• Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és inferior al 75% del
percentatge de baixa ofertada en relació al pressupost de licitació:
A efectes de puntuació es considerarà la baixa realment ofertada sobre els
preus contradictoris, però a efectes de compromís contractual del licitador
aquest haurà d’acceptar una rebaixa del 75% del percentatge de baixa ofertat
en relació al pressupost de licitació.
•

Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és superior al 105% del
percentatge de la baixa ofertada en relació al pressupost de licitació:

Tant a efectes de puntuació de l’oferta com de compromís contractual del
licitador es considerarà una rebaixa sobre preus contradictoris del 105% del
percentatge de la baixa ofertada en relació al pressupost de licitació.
En el supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que la seva oferta no
contempla cap rebaixa sobre preus contradictoris. Això implica que el licitador obtindrà
0 punts per aquest concepte, si bé el seu compromís contractual es fixarà al 75% del
percentatge de baixa que hagi ofertat en relació al pressupost de licitació.
B3.- Criteri: Millora. Senyalització addicional avisos Fins a 15 punts
desviament de trànsits. Talls puntuals. Reforç de
l’abalisament horitzontal i adequació d’amplada d’andana
lateral de Terminal d’Autobusos
Formula:
Valoració fins a 15 punts la oferta que inclogui la totalitat de les millores. Si les ofertes
no inclouen la totalitat de les millores relacionades, no es puntuarà aquesta millora.
Justificació:
1.Senyalització vertical
El criteri per valorar aquesta millora és el subministrament i instal·lació de (4) senyals verticals
informatives a instal·lar al llarg de la traça de les obres per l’execució de l’itinerari ciclista,

segons necessitats d’organització de les obres. Característiques: Placa de 60 x 80. Acabat
retroreflectant, classe RA1. Suport galvanitzat, instal·lada.
L’import d’execució material de l’actuació de millora ascendeix a la quantitat de 880,00 euros
euros, un total de 1066,01 euros IVA inclòs.
2. Reforç de l’abalisament horitzontal
El criteri per a valorar aquesta millora és el subministrament i instal·lació de (15) peces de PVC,
per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants de 82 cm de llargària, 20 cm
d’amplària i de 13 cm d’alçària, de 9 kgs de pes, fixada amb tres perns i tacs químics al
paviment.
L’import d’execució material de l’actuació de millora ascendeix a la quantitat de 529,50 euros,
un total de 640,70 euros IVA inclòs.
3.Adeqüació amplada andana lateral
El criteri per valorar aquesta millora és l’adequació de l’amplada d’andana lateral de la Terminal
d’Autobusos del municipi del Vendrell (andana d’espera de passatgers, lateral pel costat
exterior, propera al sistema ferroviari).
Adequació d’amplada lateral segons descripció a l’Annex 12 del PCAP, retirada, transport i
gestió de runa resultant, reposició de paviment de característiques i capacitat portant
equivalents a l’existent (rodadura autobusos), rematat de cantó amb placa metàl·lica,
assimilada a l’existent.
Les actuacions previstes d’adequació de l’andana lateral es defineixen detalladament a
l’Annex 12 del PCAP, en síntesi:
Es considera una millora el fet d’adequar l’amplada de l’andana de la Terminal d’Autobusos del
municipi del Vendrell en consonància amb l’ajust d’amplada de la via ciclista en aquest tram, en
ordre a garantir espai suficient a l’operativa i funcionalitat de la mateixa. L’operativa consisteix
en les maniobres d’encotxament-desencotxament de viatgers als vehicles, simultània a les
maniobres d’espera i reinici de línia d’altres serveis.
L’anterior amb l’objectiu de minimitzar demores al servei de transport públic urbà i interurbà que
realitza parada a la Terminal d’Autobusos, i aportar les degudes garanties de seguretat viària
en els itineraris de la xarxa principal de vehicles i itinerari ciclista que conflueixen en aquest
tram.
L’import d’execució material de l’actuació de millora ascendeix a la quantitat de 12.589,66
euros, un total de 15.233,49 euros IVA inclòs.
Import total:
Import d’execució material de les millores descrites 13.999,16 euros.
Import de les millores IVA inclòs: 16.938,98 euros.
Import de la millora és un 3,8% sobre el cost de l’obra contractada.
Justificació del criteri d’adjudicació:
1.Senyalització:
La instal·lació de les 4 senyals informatives al llarg de la traça de les obres per l’execució de
l’itinerari ciclista, permetrà millorar la senyalització al trànsit a causa de possible desviaments i
talls al trànsit. El contingut es definirà per part de la direcció de les obres i policia local del
municipi del Vendrell.
2. Reforç de l’abalisament horitzontal
La instal·lació de les 15 peces de reforç de l’abalisament es portarà a terme a l’entorn del pont
sobre la riera de la Bisbal, i estació de rodalies del municipi del Vendrell. Es justifica aquesta

millora per intensificar i incrementar les condicions de seguretat viària dels usuaris de la via
ciclista en aquests trams atesa la especial intensitat de circulació de vehicles i previsible de
ciclistes en el tram que connecta amb la via verda i l’estació de rodalies del municipi del
Vendrell.
3.Adeqüació amplada andana lateral: L’adequació de l’amplada lateral de l’andana lateral de la
Terminal, permetrà garantir l’operativa diària de les línies interurbanes de transport públic
col·lectiu urbà per carretera. La intervenció de les obres, al igual que les previstes al projecte,
estarà subjecta a autorització de Transports de la Delegació de Tarragona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

B4.- Criteri: Ampliació de termini de garantia

Fins a 5 punts

Formula:
L’ofertant aportarà una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte de
l’especificat al Plec de Clàusules Administratives.
Les unitats en què l’ofertant haurà d’especificar l’ampliació de termini serà número de
mesos addicionals fins a un màxim que suposi triplicar el termini de garantia
especificat al Plec de Clàusules Administratives.

Fórmula del càlcul de la puntuació:

Justificació de la fórmula:
La fórmula permet relacionar la proposta feta per l’ofertant amb la millor oferta en el
termini de
garantia, d’una forma progressiva i proporcional.
Justificació del criteri d’adjudicació:
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens
garanteix una millor qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà
minimitzar els riscos d’incidències en un futur. Repercuteix en l’increment de la qualitat
i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució.
TOTAL

100 punts

10.- Condicions particulars per l’execució del contracte
Condicions especials d'execució d'acord amb l'article 202 LCSP del contracte:
14.1. Condicions especials d’execució al llarg de l’execució de les obres per portar a
terme l’execució de l’actuació amb les autoritzacions i comunicacions preceptives amb
les Administracions públiques titulars i administradores d’infraestructures i serveis.
L’adjudicatari haurà de tenir els mitjans i la disponibilitat suficient per a executar les obres amb
dos equips de treball que actuaran simultàniament sobre els diversos punts de la traça de la via
ciclista segons la direcció de les obres determini. Es demana un treball pautat a tots dos
costats dels passos o ponts on s’intervengui, en ordre a reduir o minimitzar el temps
d’intervenció en aquests punts crítics.
L’adjudicatari no iniciarà les actuacions:
1. Als entorns de la Riera de la Bisbal fins disposar de l’oportuna autorització per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. Als creuaments a través de les carreteres TV-2127 i TP-2044 fins disposar de l’oportuna
autorització per part de l’òrgan competent de carreteres de la Diputació de Tarragona.
3. A la zona d’aparcament de l’estació de rodalies del municipi del Vendrell fins disposar de
l’oportuna autorització per part d’ADIF.
4. A la Terminal d’Autobusos del municipi del Vendrell fins disposar de l’oportuna autorització
per part de l’òrgan competent de transports de la Generalitat de Catalunya.
5. Al llarg de la totalitat de la traça a intervenir, diferents fases d’obres programades, sense
disposar del corresponent avís a la Policia Local del municipi del Vendrell respecte de la
ordenació del trànsit amb l’antelació mínima de dues setmanes.
6. Al llarg de la traça a intervenir, sense disposar del vist-i-plau dels òrgans responsables sobre
els serveis urbans que siguin afectats en cada punt d’execució de les obres, amb una
antel·lació mínima de 2 setmanes.
Justificació:
És prioritari reduir les afectacions que l’execució de les obres pugui repercutir sobre el trànsit
en hores punta i també sobre les maniobres als serveis de transport públic urbà i interurbà al
llarg de l’avinguda Jaume Carner i Carretera de Barcelona. També sobre les vies públiques que
hi conflueixen, siguin de titularitat municipal o no. També és necessari reduir les afectacions
sobre els serveis públics municipals en cada fase de les obres, per tal de reduir i minimitzar les
afectacions a la ciutadania.
Acreditació:
Declaració responsable pel compliment d’aquests requeriments.

• Social:
Compromís de l’empresa adjudicatària, en les noves contractacions, baixes i substitucions que
es produeixin durant l’execució del contracte, d’incorporar almenys un 50% de persones
desocupades inscrites en les oficines d’ocupació, prioritzant en la seva contractació les
persones majors de 45 anys, que presenten dificultats particulars d’inserció al mercat laboral,
amb experiència laboral prèvia en el sector. Mitjançant aquesta condició especial es pretén
aportar el valor de l’experiència laboral d’aquestes persones per la bona execució de l’obra, i a
la vegada , fomentar la seva reinserció laboral i social.
Justificació:
En l’àmbit social atesa l’elevada taxa d’atur que té El Vendrell i la comarca del Baix Penedès,
per sobre de la mitjana catalana i l’existència de col•lectius d’aturats amb especials dificultats
d’inserció.

Acreditació:
Mitjançant l’aportació de la següent documentació: el certificat de vida laboral de la persona
treballadora on es evidenciï la seva experiència laboral prèvia, i el seu contracte de treball amb
l’empresa adjudicatària.

• Mediambientals:

Compliment per part de l’empresa adjudicatària de nomenar un responsable ambiental que
controli i justifiqui la recuperació del material envasat i dels productes emprats, el
subministrament de béns en recipients reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin
durant l’execució del contracte.
Justificació:
En l’àmbit mediambiental es considera important minimitzar els efectes de l’obra sobre el medi
ambient, per això es requerirà que l’empresa disposi d’un sistema de gestió ambiental.
Acreditació:
Lliurament d’un document acreditatiu del nomenament del responsable ambiental per part de
l’empresa adjudicatària. I lliurament dels documents justificatius o bé de la reutilització dels
envasos o bé del seu reciclatge emès per l’organisme gestor competent.

•

Condicions especials d’execució respecte del termini d’execució de les obres.

Compromís de l’empresa adjudicatària de finalitzar les obres en data 15 de setembre de 2021,
ja que la Unió Europea, amb la intermediació de la Direcció General d’Infraestructures de la
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a
l’Ajuntament del Vendrell una subvenció per l’execució d’aquest projecte en el marc de la
subvenció amb càrrec a fons FEDER.
La normativa reguladora d’aquesta subvenció estableix unes condicions concretes d’execució
de les actuacions. De conformitat amb la notificació de pròrroga per l’execució de les obres,
rebuda mitjançant registre d’entrada E2020021169, de data 16 d’octubre de 2020, l’actuació
subvencionada s’ha d’executar i justificar no més tard del 30 d’octubre de 2021.
Justificació:
Atès que s’ha estipulat segons resolució de la Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat
d’una data límit per la presentació de la documentació i justificació de les obres, la finalització
de les obres s’adequarà almenys 1 mes abans de la finalització del termini.
Acreditació:
Certificat final de les obres i acta de recepció.

• Ètic:
- També els compromisos i obligacions establerts a la clàusula quaranta-cinquena
del PCAP.
També tindran la consideració de condicions especials d'execució del contracte les
següents:
- Quan es sol·liciti, l’empresa contractista haurà d’aportar relació detallada de les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant
de compliment del pagament en termini.

11.- ACP aplicable al contracte? Sí.
12.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar:
1.- Documentació incloure en el sobre A (documentació general)
Veure clàusula 11.11 del plec administratiu
2.- Documentació a incloure en el sobre B (subjecte a valoració automàtica)
1.- Oferta econòmica, i en el seu cas, les proposicions corresponents de criteris
automàtics, segons annex 7
2.- Desglossament de l’oferta econòmica, on s’indiqui de manera desglossada els
costos directes, indirectes i els costos de personal.
3.- Declaració responsable de compromís de submissió a les eventuals condicions
imposades en les autoritzacions de les Administracions públiques titulars i
administradores d’infraestructures i serveis, segons annex 7 bis.
4.- Declaració de subcontractació, segons annex 10.
c) Presentació d’ofertes: presentació electrònica mitjançant l’eina de Sobre Digital,
que
es
troba
en
l’adreça
web
del
perfil
del
contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PCAJV
13.- Obertura de proposicions
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat: Ajuntament del Vendrell.
Lloc: Sala de Plens.
Data: Es publicarà al Perfil del contractant.
Hora: Es publicarà al Perfil del contractant.
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura de les proposicions
és públic.

14.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i/o castellà
15.- Recurs:
Veure clàusula 54 del plec de clàusules administratives i econòmiques particulars.

16.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: Sí. El 50% de l’objecte d’aquest contracte és
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu
d’inversió en creixement i ocupació.

La Secretària Accidental,
[Firma01-01]

