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PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICOADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN
DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ELS
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ PER A L’ELABORACIÓ DE LES ACTUACIONS PRÈVIES A
L’EXECUCIÓ DEL CENTRE LOGÍSTIC DE PRETRACTAMENT I TRANSFERÈNCIA
DE RESIDUS MUNICIPALS DEL BAIX EMPORDÀ.
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
ELS SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PER A
L’ELABORACIÓ DE LES ACTUACIONS PRÈVIES A L’EXECUCIÓ DEL CENTRE
LOGÍSTIC DE PRETRACTAMENT I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS MUNICIPALS
DEL BAIX EMPORDÀ, AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A. Descripció de l’objecte del contracte
Objecte: Són objecte d'aquesta contractació pel procediment obert simplificat, la
prestació dels serveis d’assistència tècnica al Consell Comarcal del Baix Empordà per
a l’elaboració de les actuacions prèvies i la redacció de la documentació tècnica i
administrativa de tramitació del futur Centre logístic de pretractament i transferència de
residus municipals del Baix Empordà.
Codi de l’expedient: 16408/2020
Codi CPV:
- 71241000-9 Estudi viabilitat, serveis d’assessorament, anàlisi
- 71313000-5 Serveis de consultoria en enginyeria ambiental
- 71318000-0 Serveis d’assessorament i consultoria en enginyeria
Divisió en lots: No
B. Dades econòmiques
b.1. Valor estimat del contracte: 73.830,00 €, IVA no inclòs
b.2. Pressupost base de licitació: 89.334,30 €, (IVA inclòs)

Pressupost del contracte:
IVA:
Import total (IVA inclòs):

73.830,00 €
15.504,30 €
89.334,30 €

Responsable del servei
Personal tècnic de suport
Personal administratiu de suport
Altres
despeses
(desplaçaments,
dietes, etc.)
Imprevistos
Despeses indirectes i altres
Pressupost IVA exclòs
IVA (21%)

Preu
(€/h)
90
55
20
-

Dedicació (h)

Cost

350
485
105

31.500,00 €
26.675,00 €
2.100,00 €

-

1.250,00 €
3.076,25 €
9.228,75 €
73.830,00 €
15.504,30 €
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El pressupost base de licitació es desglossa en:
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Pressupost TOTAL (IVA inclòs)

89.334,30 €

C. Existència de crèdit
Per al pressupost del 2020 del Consell Comarcal del Baix Empordà, existeix
consignació adequada i suficient per assumir les despeses derivades de la
contractació per procediment obert simplificat dels serveis d’assistència tècnica al
Consell Comarcal del Baix Empordà per a l’elaboració de les actuacions prèvies a
l’execució del Centre de tractament de residus del Baix Empordà, en concret a
l’aplicació pressupostària següents:
20 08 170 64000 del pressupost vigent.
D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: La durada de l'execució dels treballs de redacció del projecte
previst és de DOTZE (12) MESOS, començant a comptar des de la data de la
signatura del contracte i fins a la presentació de la corresponent documentació en els
termes establerts en aquest plec i al plec de prescripcions tècniques. Aquesta previsió
de 12 mesos no inclou les fases en les que la redacció del projecte no pot avançar a
causa de l’espera de la validació de la documentació parcial o completa dels treballs
per part d’alguna administració.
A la clàusula 7a del Plec de prescripcions tècniques es detallen les fases en què es
divideixen els treballs.

E. Variants: No
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte
Tramitació:
Ordinària (art. 116 i següents de la LCSP)
Procediment:
Obert simplificat (art. 159 de la LCSP)
Tramitació electrònica:
Sí
Inscripció al RELI/ROLECE: Obligatòria per a participar en aquesta licitació
Tal i com determina l’apartat 4.a) de l’article 159 LCSP per tal de poder simplificar el
procediment obert, tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar
inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial
de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE).
G. Solvència i classificació empresarial
g.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
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Possibilitat de pròrrogues: Es preveu la possibilitat de pròrroga en cas necessari i
per causes no imputables al contractista.
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a) Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera mínima
de l’empresari per poder executar el contracte s’acreditarà mitjançant:


Els comptes anuals presentats i dipositats en el Registre Mercantil o
Registre Oficial que correspongui dels tres últims anys conclosos, resultant
necessari acreditar, per l’any amb volum de negocis més elevat, un volum
de negocis de naturalesa semblant a l’objecte de contractació d’almenys el
valor anual del contracte (els empresaris no obligats a presentar els
comptes en Registres Oficials, poden aportar, com a mitjà alternatiu
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats pel Registre
Mercantil o Registre Oficial que correspongui).



O alternativament, mitjançant justificant de tenir un assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o superior a
73.830 €.

b) Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90.3 de la LCSP, la solvència tècnica o professional
mínima de l’empresari per executar aquest contracte s’acreditarà a través del següent
criteri:
Realització de treballs o serveis del mateix tipus o naturalesa que la de
l'objecte del contracte, la qual s'acreditarà mitjançant la relació dels serveis
efectuats per l'empresa de la mateixa naturalesa o tipus al de l’objecte de
contractació, en el curs dels últims tres anys, avalats per certificats,
contractes o informes d’entitats publiques o privades.

Independentment,
s’estableix
com
solvència
tècnica
professional
complementària (article 90.3 LCSP) que el Responsable del servei ha de
disposar d’una titulació universitària en enginyeria i haurà de tenir
coneixements i una experiència acreditada mínima de 5 anys en:
-

Disseny d’instal·lacions de tractament mecànic biològic de residus municipals.
Estudi i disseny de millores tècniques en sistemes de tractament mecànic
biològic de residus municipals.
Assistència en l’explotació d’instal·lacions de tractament de residus municipals.
Estudis econòmics de gestió d’explotació d’instal·lacions de tractament de
residus.
Normativa i tràmit urbanístic i ambiental d’activitats de gestió de residus.

La solvència tècnica professional complementària, exigida al responsable del servei,
s’acreditarà mitjançant la relació dels serveis o treballs especificats anteriorment
efectuats pel responsable del servei proposat, en el curs dels últims cinc anys
mínim, avalats per certificats, contractes o informes d’entitats publiques o privades,
que demostrin la seva participació als mateixos.
G. Comitè d’experts: No
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H. Criteris d’adjudicació:
h.1. Els criteris de valoració objectiva o de quantificació automàtica en aquesta
contractació seran (fins a 60 punts):
-

Oferta econòmica (màxim 40 punts): La fórmula és la següent:
Puntuació preu oferta = 40 X

(1 – PO – PMO)
PMO

On PO = Preu ofert i PMO= Preu mínim ofert
-

Experiència del responsable del servei (màxim 20 punts) Es valorarà de la
següent manera:


Experiència del responsable del servei: S’atorgaran 0 punts si
l’experiència acreditada és la que es requereix com a mínima a la
clàusula 26.4 d’aquest Plec (5 anys). S’atorgaran 4 punts
addicionals per a cada any d’experiència addicional als requerits
com a mínims, fins a un màxim de 20 punts.

h.2. Els criteris de valoració subjectiva o dependents de judici de valor en
aquesta contractació seran (fins a 30 punts):
Oferta tècnica organitzativa del servei.

b)

I.

Proposta d’organització del servei, de mitjans tècnics, eines de seguiment i
coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Empordà pel desenvolupament
dels serveis objecte del contracte. Fins a 10 punts.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals

D’acord amb el que estableix la
economicoadministratives particulars

clàusula

30a

del

plec

de

clàusules

J. Lloc de prestació dels serveis:
Els treballs es desenvoluparan de forma general en les oficines o dependències
pròpies de l’empresa adjudicatària, sense detriment de la realització de les reunions
que siguin requerides a les oficines del Consell Comarcal del Baix Empordà i de visites
tècniques i desplaçaments que calgui realitzar per a la correcta prestació del servei.

Codi Validació: 9CGKRPEWL74K2R6TSKWYDM54Q | Verificació: https://baixemporda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 44

a) Proposta de Personal de suport tècnic, administratiu i auxiliar a adscriure a les
diferents àrees dels treballs o del projecte, necessaris per a la prestació dels
serveis objecte del contracte. Fins a 20 punts.
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K. Documentació a presentar per l’ empresa proposada com adjudicatària
La documentació establerta en la clàusula
economicoadministratives i tècniques particulars.

32a

del

plec

de

clàusules

L. Garantia
Garantia Provisional: No
Garantia Definitiva: Si.
Import: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
M. Pagament i presentació de factures
El pagament dels treballs o serveis s’efectuarà conforme s’estableix a la clàusula 10a
del plec de prescripcions tècniques i prèvia presentació de factura degudament
conformada pel Responsable del contracte i tenint en compte el següent:
D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de
creació del registre comptable de factures en el sector públic, l’adjudicatari té
l’obligació de presentar les seves factures en format de factura electrònica al punt
general d’entrada de factures electròniques del Consell Comarcal del Baix Empordà
(e-FACT).

N. Modificacions del contracte prevista: Si/No: Si. Conforme disposa la clàusula
37a del plec de clàusules economicoadministratives particulars.

S’autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l’article 215 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics establerts a la
clàusula 14a del plec de clàusules economicoadministratives particulars.
P. Revisió de preus: Sí /No: No
Q. Obligacions de l’adjudicatari
Les obligacions establertes a les clàusules 17a, 18a, 19a i 20a del plec de clàusules
economicoadministratives particulars.
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O. Subcontractació
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-

Altra informació:

Consultes administratives:

Àrea de Secretaria
Tel. 972 64 23 10
Ext: 201 o 279

Consultes tècniques:

Àrea de Medi Ambient
Tel. 972 64 23 10
Ext: 244 o 270

Lloc de presentació de les ofertes: Les propostes es presentaran obligatòriament i
exclusivament de forma electrònica a través de l’eina l’eina Sobre Digital que la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya posa a disposició dels
candidats i entitats licitadores per tal fi.
Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, d’acord amb el que disposa
l’article 159.3 de la LCSP. Si l’últim dia per a la presentació fos inhàbil (dissabte,
diumenge o festiu) el termini es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.
Perfil del Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/baixemporda
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Web de la corporació: https://www.baixemporda.cat
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PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICOADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN
DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ELS
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ PER A L’ELABORACIÓ DE LES ACTUACIONS PRÈVIES A
L’EXECUCIÓ DEL CENTRE LOGÍSTIC DE PRETRACTAMENT I TRANSFERÈNCIA
DE RESIDUS MUNICIPALS DEL BAIX EMPORDÀ.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
25a. Procediment, selecció de l’adjudicatari i publicitat
26a. Licitadors: Capacitat per contractar i solvència
27a. Documentació i presentació de proposicions.
28a. Constitució de la Mesa de contractació i obertura de proposicions
29a. Criteris que han de servir de base per a l’adjudicació del contracte
30a.Admissibilitat de variants
31a. Ofertes anormalment baixes
32a. Constitució de la garantia definitiva i comprovació de documentació
33a. Adjudicació del contracte
34a. Formalització del contracte
35a. Prerrogatives de l’administració i propietat dels treballs
36a. Execució del contracte
37a. Modificacions del contracte i del plec
38a. Recursos i jurisdicció competent

I

LA
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I. DISPOSICIONS GENERALS
1a ENTITAT CONTRACTANT
Nom: Consell Comarcal del Baix Empordà
Adreça: Carrer dels Tarongers, 12
Municipi: La Bisbal d’Empordà
Codi Postal: 17100
Perfil del contractant: http:// www.baixemporda.cat
Expedient: 16408/2020
La informació relativa al present contracte que hagi de ser publicada, es durà a terme
mitjançant el perfil de contractant, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya i es podrà consultar en la següent adreça
electrònica: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/baixemporda.
D’acord amb la Disposició addicional 15 de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin
per mitjans exclusivament electrònics.
2a OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis d’assistència tècnica al Consell
Comarcal del Baix Empordà per a l’elaboració de les actuacions prèvies i la redacció
de la documentació tècnica i administrativa de tramitació del futur Centre logístic de
pretractament i transferència de residus municipals del Baix Empordà.

És necessari la realització de les actuacions prèvies necessàries per a l’impuls del
Centre logístic de pretractament i transferència de residus municipals del Baix
Empordà, d’acord amb el PINFRECAT20.
Concretament les actuacions prèvies objecte de contractació són:


Anàlisi d’alternatives d’emplaçament del Centre logístic de pretractament i
transferència de residus municipals del Baix Empordà. Inclourà una
preanàlisi de la comarca per determinar la tipologia i la quantitat de residus
que haurà de gestionar el Centre logístic.



Redacció de la proposta tècnica pel Centre logístic de pretractament i
transferència de residus municipals, mitjançant un disseny flexible en previsió
del creixement progressiu de la recollida selectiva en detriment de la fracció
resta. Definida la proposta tècnica l’adjudicatari lliurarà un document resum
de la mateixa que servirà al Consell Comarcal per a la presentació pública
del projecte.



Preparació de la documentació tècnica i administrativa necessària per a
l’adequació urbanística del projecte.
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El Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de
Catalunya (PINFRECAT20) preveu actuacions de construcció de nous centres de
tractament de residus municipals.
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Preparació de la documentació tècnica i administrativa per a la tramitació
ambiental.



Elaboració del document de justificació de l’adequació del projecte al Pla
Territorial Sectorial d’Infraestructures de gestió de residus municipals de
Catalunya (PINFRECAT20).

Al plec de prescripcions tècniques es detalla el contingut dels serveis i treballs
tècnics objecte de la contractació.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis tipificat a
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
La classificació del contracte segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea té
els següents codis:
71241000-9 Estudi viabilitat, serveis d’assessorament, anàlisi
71313000-5 Serveis de consultoria en enginyeria ambiental
71318000-0 Serveis d’assessorament i consultoria en enginyeria
Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte
estan acreditades a l’expedient.

La documentació incorporada a l’expedient té naturalesa contractual, juntament amb el
present plec de clàusules economicoadministratives particulars, els seus annexos i el de
prescripcions tècniques.
3a RÈGIM JURÍDIC
Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i
d’aprovació de l’expedient, licitació, adjudicació, formalització i execució del contracte
administratiu, el present plec de clàusules economicoadministratives i el de
prescripcions tècniques particulars a més de les disposicions d’aquest, les establertes
en:
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directius del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.
 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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Així mateix, es justifica a l’expedient administratiu, i mitjançant informe tècnic de l’Àrea
comarcal de Medi Ambient, la no divisió en lots del contracte per la seva pròpia
naturalesa, doncs la realització independent de les diverses prestacions en dificulta
l’execució correcta des del punt de vista tècnic.
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 Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
 La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local
(BOE núm. 80 de 3.04.85) i les disposicions que la despleguin, modifiquin o
afectin, així com la normativa autonòmica de desplegament que, en el marc
d’aquella, sigui vigent.
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
 Els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències, les
Bases d’execució del pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la
Corporació.
 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus.
 Reial decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla Territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya
(PINFRECAT20)
 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
L’adjudicatari està obligat també a complir la legislació vigent en matèria de relacions
laborals, seguretat social i seguretat i higiene en el treball, així com de prevenció de
riscos laborals.
4a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
D’acord amb allò previst a la normativa vigent, la competència per contractar pel
procediment obert simplificat la prestació dels serveis d’assistència tècnica, li
correspon al President de la Corporació.

Consell Comarcal del Baix Empordà
Carrer dels Tarongers, 12
17100 La Bisbal d’Empordà
5a RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte serà el conseller comarcal delegat de Medi Ambient del
Consell Comarcal del Baix Empordà, amb les funcions que es preveuen en l’article 62
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i, en concret, les
següents:
-

Realitzar el seguiment material de l’execució del contracte, per constatar que el
contractista compleix les seves obligacions d’execució en els termes acordats
en el contracte.

-

Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractes si n’hi hagués,
així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte que
suposin l’aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus

Codi Validació: 9CGKRPEWL74K2R6TSKWYDM54Q | Verificació: https://baixemporda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 44

L’adreça de l’òrgan de contractació es troba a la seu del Consell Comarcal:
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administratiu.
-

Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l’execució de l’objecte del contracte, sense perjudici de
la seva resolució per l’òrgan de contractació pel procediment contradictori que
estableix l’article 97 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

-

Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l’efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora
en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció
del desenvolupament de l’execució del contracte; en els altres casos, i en cas
de mostrar la seva disconformitat l’adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a
adoptar l’òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles
indemnitzacions que puguin procedir.

-

Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

-

Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi
suscitat l’execució del contracte.

6a UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ
De conformitat amb el que es disposa en l’article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’Àrea de Medi
Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Els treballs es desenvoluparan de forma general en les oficines o dependències
pròpies de l’empresa adjudicatària, sense detriment de la realització de les reunions
que siguin requerides a les oficines del Consell Comarcal del Baix Empordà i de visites
tècniques i desplaçaments que calgui realitzar per a la correcta prestació del servei.
8a ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
Els licitadors hauran d’actuar, en tot moment, pels interessos del Consell Comarcal del
Baix Empordà i, com a tal, no podran representar cap interès d’altres empresaris.
El sistema organitzatiu de cada empresa que
preveure una descripció detallada de la figura
actuarà a tots els efectes com a interlocutor
Empordà, o amb qualsevol persona o tècnic/a
responsable del contracte.

es presenti a la licitació haurà de
del Responsable del servei. Aquest
amb el Consell Comarcal del Baix
que aquest designi, i esdevindrà el

El Responsable del servei vetllarà perquè es compleixi el treball amb diligència i de
manera eficaç, verificant i corregint si és convenient, les seves desviacions. Atendrà
els requeriments que li formuli el Consell Comarcal del Baix Empordà i resoldrà les
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7a LLOC DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
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qüestions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de l’execució dels treballs.
Organitzarà i s’encarregarà de l’execució dels treballs necessaris per a dur a terme
l’objecte del servei.
En concret, el Responsable del servei haurà de tenir els coneixements i
l’experiència acreditada que s’estableix com a solvència tècnica professional
complementària a la clàusula 26.4 d’aquest plec.
El Responsable del servei tindrà el suport del personal tècnic i administratiu que sigui
necessari per la correcta realització de les tasques objecte del servei. Disposaran de
coneixements avançats en la utilització d’eines informàtiques bàsiques, eines de
planificació i eines de dibuix assistit per ordinador, així com programa de control de
cost (TCQ o similar).
L’adjudicatari del servei haurà de posar a disposició del contracte altres recursos que
siguin necessaris per a la correcta prestació del servei.
9a TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
Tal i com es detalla a la clàusula 7a del Plec de prescripcions tècniques, la durada de
l'execució dels treballs de redacció del projecte previst és de DOTZE (12) MESOS,
començant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a la
presentació de la corresponent documentació en els termes establerts en aquest plec i
al plec de prescripcions tècniques. Aquesta previsió de 12 mesos no inclou les fases
en les que la redacció del projecte no pot avançar a causa de l’espera de la validació
de la documentació parcial o completa dels treballs per part d’alguna administració.
Es preveu la possibilitat de pròrroga en cas necessari i per causes no imputables al
contractista.

10a PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost màxim base de licitació per a la realització de totes les tasques descrites
en aquest plec, s’estableix en 89.334,30 €, IVA inclòs.
S’estableix el pressupost en base a l’estimació del cost derivat del personal dedicat a
la prestació del servei. En concret, es calcula un preu i dedicació del Responsable del
servei així com del personal tècnic i administratiu de suport. S’incorpora així mateix un
capítol d’altres despeses estimant el cost de desplaçaments, dietes i altres. Finalment
s’estimen les despeses indirectes i altres derivades de la prestació del servei.

Responsable del servei
Personal tècnic de suport
Personal administratiu de suport

Preu
(€/h)
90
55
20

Dedicació (h)
350
485
105

Cost
31.500,00 €
26.675,00 €
2.100,00 €
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A la clàusula 7a del Plec de prescripcions tècniques es detallen les fases en què es
divideixen els treballs.
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Altres
despeses
(desplaçaments,
dietes, etc.)
Imprevistos
Despeses indirectes i altres
Pressupost IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost TOTAL (IVA inclòs)

-

-

1.250,00 €
3.076,25 €
9.228,75 €
73.830,00 €
15.504,30 €
89.334,30 €

D’acord amb això, el pressupost d’execució per contracte, sense IVA, és de SETANTATRES MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS.
El valor estimat del contracte és de 73.830 €. Aquest import comprèn la totalitat dels
conceptes per al desenvolupament de la prestació dels serveis.
11a FINANÇAMENT
Per al pressupost del 2020 del Consell Comarcal del Baix Empordà, existeix
consignació adequada i suficient per assumir les despeses derivades de la
contractació per procediment obert simplificat dels serveis d’assistència tècnica al
Consell Comarcal del Baix Empordà per a l’elaboració de les actuacions prèvies a
l’execució del Centre de tractament de residus del Baix Empordà, en concret a
l’aplicació pressupostària següents:
20 08 170 64000 del pressupost vigent.
12a REVISIÓ DE PREUS

13a PAGAMENT
El pagament dels treballs o serveis s’efectuarà conforme s’estableix a la clàusula 10a
del plec de prescripcions tècniques i prèvia presentació de factura degudament
conformada pel Responsable del contracte i tenint en compte el següent:
a) D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
de creació del registre comptable de factures en el sector públic, l’adjudicatari té
l’obligació de presentar les seves factures en format de factura electrònica al punt
general d’entrada de factures electròniques del Consell Comarcal del Baix Empordà
(e-FACT).
b) El règim de pagament és l’establert a l’article 198 de la LCSP.

14a SUBCONTRACTACIÓ
S’autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l’article 215 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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No es preveu la revisió de preus.
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La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit al Consell Comarcal del Baix Empordà de les
dades següents en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
o

Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat,
capacitat i solvència.

o

Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

o

Import de les prestacions a subcontractar.

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per
contractar amb l’Administració i que no disposen de la capacitat, solvència i
habilitació professional precisa per executar les prestacions concretes que es
subcontracten.
c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l’inici
dels treballs que subcontracti, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels
treballadors que realitzin els treballs en qüestió en compliment d’allò que s’ha
fixat en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d’abril, de mesures per a la
regularització i control de l’ocupació submergida i foment de la rehabilitació
d’habitatges.

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal
que assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte davant del
Consell Comarcal del Baix Empordà, amb arranjament estricte al present Plec i
als termes del contracte, sense que el coneixement per part del Consell
Comarcal del Baix Empordà de l’existència de subcontractacions alteri la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
f)

El contractista haurà d’abonar als subcontractistes el preu pactat per les
prestacions que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb
cada facturació al Consell Comarcal del Baix Empordà, el contractista haurà
d’aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes anterior
per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte
actual.

15a SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques
d’activitat d’aquestes continuarà el contracte vigent amb l’entitat resultant, que quedarà
subrogada en els drets i obligacions dimanants d’aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l’article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
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d) El contractista haurà d’informar als representants dels treballadors de la
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
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És obligació del contractista comunicar fefaentment al Consell Comarcal del Baix
Empordà qualsevol canvi que afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el
còmput dels terminis legalment previst per a l’abonament de les factures
corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l’entitat a la qual s’atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.
16a
RESPONSABILITAT
DEL
INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE

CONTRACTISTA

I

PENALITATS

PER

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis 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.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració, dins dels límits assenyalats per la Llei.
S’estableixen les següents penalitats:
a) Penalitats per demora

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini del contracte, l’Administració podrà
optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del
preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
d’aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà
optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats
establertes anteriorment.
b) Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greus els incompliments contractuals per part de l’adjudicatari
de qualsevol de les condicions descrites en aquest Plec i al Plec de prescripcions
tècniques.

Codi Validació: 9CGKRPEWL74K2R6TSKWYDM54Q | Verificació: https://baixemporda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 44

L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució del contracte.
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Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es
consideri que l’actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució
del contracte no resulta convenient per a l’interès del servei en qüestió, en aquest
cas se substituirà per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus, en cas de no resolució del
contracte per l’Administració , comportaran la imposició de les penalitats coercitives
d’entre el 1 i el 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per cada infracció i/o dia
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la
comissió de la infracció.
L’incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en matèria
de subcontractació, clàusula 14a, comportarà una penalització del 10% de l’import
del subcontractat, essent la seva reiteració causa de resolució del contracte.
L’incompliment per part de l’adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa
coercitiva d’entre l’1 i el 10% del preu del contracte, en funció de la seva major o
menor gravetat i reincidència.
Les penalitzacions que s’imposin a l’adjudicatari són independents de l’obligació
del contractista d’indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment
ocasioni al Consell Comarcal del Baix Empordà o a tercers amb dret a repetir
contra el Consell Comarcal del Baix Empordà.
En el cas d’incompliments per part de l’adjudicatari d’aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s’exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau
hagi existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s’hagués
adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert
l’adjudicatari.

Per a la imposició d’aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà
al contractista un termini d’al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la
denúncia. Aquestes al·legacions i l’expedient de penalització serà resolt, previ
informe del responsable comarcal del servei i informe jurídic, pel Sr. President de la
corporació, resolució que posarà fi a la via administrativa.
L’inici de l’expedient per a la imposició d’aquestes penalitats pel Consell Comarcal
del Baix Empordà és realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit
dels fets. No obstant això, si s’estima que l’incompliment no afectarà l’execució
material dels treballs de manera greu o que l’inici de l’expedient de penalització pot
perjudicar més a la marxa de l’execució del contracte que beneficiar-la, podrà
iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la finalització del
termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i
es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que el
Consell Comarcal del Baix Empordà tingui pendents d’abonar al contractista. Si ja
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c) Imposició de penalitats
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no existissin quantitats pendents de pagament, es podrien fer efectives contra la
garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es
podria reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se
ingrés de dret públic.
17a OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I DE TRANSPARÈNCIA
Les responsabilitats de les accions de l’adjudicatari del contracte seran assumides pel
mateix, essent responsable directe de les accions del seu personal relacionades amb
el contracte. L’adjudicatari serà així mateix responsable de les decisions preses per
iniciativa pròpia en les funcions establertes expressament en aquest Plec.
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals i del Reglament dels serveis de
prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes
que es promulguin durant l’execució del contracte.
L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si bé
en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació.

També esta obligat a aplicar mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes al
treball, així com afavorir la conciliació del treball i la vida familiar, en aplicació del que
disposa l’article 202 de la LCSP.
18a. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
1. En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i per la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedarà obligat al seu compliment i a
les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació
essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan de
contractació com a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament general de protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el
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Així mateix, de conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 4 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern, l’adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l’Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l’àmbit municipal.
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procediment de contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la
mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació
del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals. Es
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de
contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne
la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) el contractista es podrà adreçar
en qualsevol moment a l’òrgan de contractació.
3. El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de
l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la
finalització de la relació contractual.

5. En el cas que es subcontractessin treballs propis de l’encàrrec de tractament, el
subcontractista quedarà obligat només davant el contractista principal que assumirà,
per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant l'Administració, de
conformitat estrictament amb els documents descriptius del contracte i als termes del
contracte. El coneixement per part de l’Administració dels subcontractes celebrats o
les autoritzacions a la subcontractació que atorgui, no alteraran la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.
6. Les obligacions del contractista com a encarregat del tractament tenen el caràcter
d’obligació essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
7. Atès que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat
d’encarregat del tractament, s’efectuarà en servidors propis o contractats a l’efecte pel
contractista, abans de la formalització del contracte el licitador presentarà una
declaració responsable en la que informarà de la ubicació dels servidors i dels
serveis que es prestaran associats a aquests servidors, d’acord amb el model que
figura a l’Annex 1.
19 OBLIGACIONS ESSENCIALS QUE PODEN SER CAUSA DE RESOLUCIÓ DEL
CONTRACTE
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4. Atès que per l’execució del contracte el contractista haurà de tractar dades
personals per compte de l’òrgan de contractació, d’acord amb la disposició addicional
25 apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic el
contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article
4.8 del Reglament general de protecció de dades, assumint les obligacions establertes
a l’article 28 del Reglament i a l’article 33 LOPDGDD. Seguirà de manera estricta les
instruccions de l’òrgan de contractació en relació al tractament de les dades, mesures
de seguretat, atenció a l’exercici dels drets de les persones interessades,
confidencialitat i resta d’obligacions previstes a l’esmentada normativa. El contractista,
en qualitat d’encarregat del tractament, destinarà les dades exclusivament a la finalitat
del servei de traspàs de dades i posada en marxa de les aplicacions informàtiques
necessàries per els serveis d’assistència tècnica al Consell Comarcal del Baix
Empordà per a l’elaboració de les actuacions prèvies a l’execució del Centre Logístic
de pretractament i transferència de residus municipals del Baix Empordà.

21

Tindran la condició d’obligacions essencials d’execució del contracte, les següents:
a) El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte
de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts per al contracte.
b) Les obligacions establertes en el present Plec en relació amb la
subcontractació.
c) Les obligacions establertes en el present Plec en relació amb l‘adscripció de
mitjans personals i materials a l’execució del contracte.
d) El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la
normativa vigent i en el Pla de seguretat i salut.
e) El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d’IRPF, així com
l’abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
20a OBLIGACIONS RELATIVES A LA GESTIÓ DE PERMISOS, LLICÈNCIES I
AUTORITZACIONS
El contractista estarà obligat, tret que el Consell Comarcal del Baix Empordà decideixi
gestionar-ho per si mateix i així li faci saber de forma expressa, a gestionar els
permisos, llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les
normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l’inici,
execució i lliurament dels treballs, sol·licitant de l’Administració els documents que per
a això siguin necessaris.

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l’òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini fixat per a l’execució del contracte, sempre que l’òrgan de
contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la clàusula
16a.
Així mateix, quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, o en el cas d’una
execució defectuosa, l’Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució
o per la imposició de les penalitats establertes a la clàusula 16a.
Seran causes de resolució del contracte a l’empara de l’article 211 f) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic les establertes com a obligacions
essencials per l’òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
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21a RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
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l’Administració, en el que excedeixin de l’import de la garantia.
22a RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció i liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració comarcal determinarà si la prestació realitzada per l’empresa
contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment
i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera
que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la
recuperació del preu satisfet.
23a TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia és de sis mesos i començarà a computar a partir de la recepció
dels serveis.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

24a FIANCES
No es requerirà constitució de garantia provisional per participar a la licitació.
L’adjudicatari del contracte haurà de constituir una fiança definitiva per import del 5%
del pressupost base de licitació exclòs l’Impost del Valor Afegit d’acord amb el que
disposa l’article 107.3 de la LCSP.
La garantia es podrà prestar en alguna de les formes establertes a l’article 108 de la
LCSP.
Finalitzada la durada del contracte i del termini de garantia, i previ informe del
responsable del contracte acreditatiu que les prestacions objecte del contracte s’han
complert correctament, es proposarà al President el retorn de la fiança dipositada.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits a l’article 110 de la LCSP.
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Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article
111 de la LCSP.

23

II. DISPOSICIONS RELATIVES A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LA

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

25a PROCEDIMENT, SELECCIÓ DE L’ADJUDICATARI I PUBLICITAT
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària.
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes obligatòriament a través de la plataforma de contractació de la
Generalitat
de
Catalunya
accessible
a
l’adreça
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/baixemporda
La utilització d’aquesta plataforma i serveis, suposa:
-

La preparació i presentació d’ofertes mitjançant sobre digital
La custodia electrònica de les ofertes per aquest sistema
La publicació dels tràmits de contractació i notificacions o comunicacions amb
els licitadors
L’obertura dels sobres mitjançant sobre digital

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’enllaç següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ein
es.xhtml
La forma de licitació i selecció del present contracte serà obert simplificat (article 159
LCSP) amb pluralitat de criteris de valoració subjectiva i objectiva que s’especifiquen a
la clàusula 29a d’aquest plec.

Al perfil del contractant es realitzaran totes les publicacions exigides per
normativa, entre les que destaquen:
-

L’anunci de licitació
El Plec de clàusules economicoadministratives particulars i el de prescripcions
tècniques rectors de la licitació
L’adjudicació, i si escau, la resolució que declari desert el procediment de
selecció del contractista
La formalització del contracte

26a LICITADORS, CAPACITAT PER CONTRACTAR I SOLVÈNCIA
Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que preveu l’article 65 LCSP, que no
estiguin afectades en cap de les prohibicions per contractar recollides a l’article 71 de
la LCSP i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica (article 74 i
següents LCSP).
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La licitació s’anunciarà al perfil del contractant del Consell Comarcal del Baix Empordà:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/baixemporda, de conformitat amb el que
disposa l’article 135 de la Llei de contractes del sector públic.
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De conformitat amb l’article 159.4 apartat a) tots els licitadors que es presentin a
licitacions realitzades a través d’aquest procediment obert simplificat hauran
d’estar obligatòriament inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o bé en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic (ROLECE) o bé al registre equivalent dels estats membres de la
Unió Europea, en la data final de presentació d’ofertes, per l’acreditació de la
capacitat, solvència i absència de les prohibicions de contractar establertes en
aquesta clàusula.
Per tant, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses del Sector
Públic, acredita, excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de
l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació,
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica
o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de
constar en aquest.
Cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte del
contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti
degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements
personals i materials suficients per executar correctament el contracte.
La capacitat d’obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de
contractar i la solvència s’acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses del Sector Públic (RELI/ROLECE).

3. També podran presentar proposicions les unions temporals d’empresaris que es
constitueixin de conformitat amb l’article 69 de la LCSP, 24.1 i 52 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
La durada de les unions temporals d’empresaris coincidirà amb la del contracte, fins la
seva extinció. D’acord amb el que determina l’article 24.2 del Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, per tal que en la fase prèvia a l’adjudicació sigui eficaç la
unió temporal davant l’Administració, caldrà que els empresaris que desitgin concórrer
integrats en aquesta indiquin els noms i circumstàncies dels que la constitueixin, la
participació de cadascú d’ells (%) i que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal pel cas que resultin adjudicataris.
La presentació de proposicions pressuposa per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest Plec i la declaració responsable que reuneix
totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’Administració.
Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència
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2. En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà
tenir en compte a les societats que pertanyin al grup, a efectes d’acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, de la persona jurídica
dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la seva disposició els
mitjans necessaris per l’execució del contracte.
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exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, i
en qualsevol cas, almenys una de les empreses haurà d’acreditar l’esmentada
solvència, i aquesta ha de tenir una participació mínima en la UTE del 45%.
La separació voluntària o forçosa de qualsevol empresari de la unió temporal
d’empreses comportarà la inadmissibilitat de l’oferta, si aquesta separació es fa abans
de l’adjudicació del contracte, i l’extinció del contracte, si es fa després d’aquest. Seran
d’aplicació el que disposen l’article 69 i 98 de la LCSP.
4. Solvència econòmica i financera, tècnica i professional de l'empresari:
Solvència econòmica-financera:
S’acreditarà mitjançant:
Els comptes anuals presentats i dipositats en el Registre Mercantil o Registre Oficial
que correspongui dels tres últims anys conclosos, resultant necessari acreditar, per
l’any amb volum de negocis més elevat, un volum de negocis de naturalesa
semblant a l’objecte de contractació d’almenys el valor anual del contracte (els
empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres Oficials, poden aportar,
com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats pel Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui).
O alternativament, mitjançant justificant de tenir un assegurança de responsabilitat
civil per riscos professionals per un import igual o superior a 73.830 €.

Independentment,
s’estableix
com
solvència
tècnica
professional
complementària (article 90.3 LCSP) que el Responsable del servei ha de disposar
d’una titulació universitària en enginyeria i haurà de tenir coneixements i una
experiència acreditada mínima de 5 anys en:
-

Disseny d’instal·lacions de tractament mecànic biològic de residus municipals.
Estudi i disseny de millores tècniques en sistemes de tractament mecànic
biològic de residus municipals.
Assistència en l’explotació d’instal·lacions de tractament de residus municipals.
Estudis econòmics de gestió d’explotació d’instal·lacions de tractament de
residus.
Normativa i tràmit urbanístic i ambiental d’activitats de gestió de residus.

La solvència tècnica professional complementària, exigida al responsable del servei,
s’acreditarà mitjançant la relació dels serveis o treballs especificats anteriorment
efectuats pel responsable del servei proposat, en el curs dels últims cinc anys
mínim, avalats per certificats, contractes o informes d’entitats publiques o privades,
que demostrin la seva participació als mateixos.
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Solvència tècnica-professional:
El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de la
realització de treballs o serveis del mateix tipus o naturalesa que la de l'objecte del
contracte, la qual s'acreditarà mitjançant la relació dels serveis efectuats per
l'empresa de la mateixa naturalesa o tipus al de l’objecte de contractació, en el
curs dels últims tres anys, avalats per certificats, contractes o informes d’entitats
publiques o privades.
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Aquest responsable se suportarà en el personal tècnic i administratiu que sigui
necessari per la correcta realització de les tasques objecte del servei.
Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients pel desenvolupament dels
treballs o serveis objecte de contractació.
A aquests efectes han d’especificar en la seva proposició la qualificació del personal
responsable d’executar la prestació.
Aquest compromís d’adscripció o dedicació té caràcter d’obligació contractual
essencial.
El contracte s’atorgarà amb una sola persona física o jurídica o a una agrupació
d’empresaris temporal, a constituir-se a l’efecte que s’obligui de forma solidària, davant
el Consell Comarcal del Baix Empordà i compleixi el que preceptua l’article 69 LCSP.
27a DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les propostes es presentaran obligatòriament i exclusivament de forma electrònica a
través de l’eina Sobre Digital que la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya posa a disposició dels candidats i entitats licitadores per tal fi
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/baixemporda)
El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies naturals a comptar des del dia
següent a la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, d’acord amb el
que disposa l’article 159.3 de la LCSP. Si l’últim dia per a la presentació fos inhàbil
(dissabte, diumenge o festiu) el termini es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.
La presentació de les ofertes es farà en DOS sobres digitals:

El sobre digital A ha de contenir la DECLARACIÓ RESPONSABLE I LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA VALORABLE AMB CRITERIS SOTMESOS A JUDICI
DE VALOR.
Dins d’aquest sobre o arxiu electrònic s’ha d’adjuntar la següent documentació:
a) DECLARACIÓ RESPONSABLE
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, la qual
s’adjunta com a annex 2 d’aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de Sobre
Digital, mitjançant la qual declaren el següent:
- Que la societat està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI)
o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
(ROLECE);
- 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 de la
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1. SOBRE DIGITAL A:
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-

declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la
declaració;
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
Que no està incursa en prohibició de contractar;
Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat;
Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

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. Per tal de garantir la recepció de les notificacions
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així
com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les
posades a disposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar
la declaració responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un
document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas
de resultar adjudicatàries del contracte.
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 la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del
compromís de disposar d’aquests mitjans.
Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable la 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.

Això no obstant, de conformitat amb el que estableix l’article 140.3 de la LCSP, l’òrgan
de contractació podrà requerir als licitadors que aportin la documentació acreditativa
del compliment de les condicions per ser adjudicatari del contracte, en qualsevol
moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació.
A efectes del que disposa l’article 140.4 de la LCSP, els requisits de capacitat i
solvència per a contractar amb l’Administració s’hauran de reunir en la data de
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte.
b) DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE LA GESTIÓ
VALORAR/CRITERIS SUBJECTE A JUDICI DE VALOR

DELS

SERVEIS

A

Hi contindrà la informació i documentació referent a la proposta de personal de suport
tècnic, administratiu i auxiliar a adscriure a les diferents àrees dels treballs o del
projecte, necessaris per a la prestació dels serveis objecte del contracte, així com la
proposta d’organització del servei, de mitjans tècnics, eines de seguiment i coordinació
amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. Així com també aquells documents
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En la mateixa declaració responsable s’ha de fer constar el compromís d’adscriure a
l’execució del contracte els mitjans materials i/o personals ofertats.
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acreditatius o justificatius que els licitadors estimin adients presentar a fi de valorar la
seva oferta conforme els criteris subjectes a judici de valor establerts a la clàusula 29a
d’aquest Plec.
2. SOBRE DIGITAL B:
El sobre digital B ha de contenir la PROPOSICIÓ ECONÒMICA i la
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL RESPONSABLE DEL
SERVEI
Dins d’aquest sobre o arxiu electrònic, s’ha d’adjuntar la següent documentació:
a) La proposició econòmica es presentarà conforme al següent model i com a
plantilla inclosa a l’eina Sobre Digital:
El/ la Sr./Sra.
............................................. amb residència a ...........................,
carrer
........................................., número .........., i amb NIF .................... en
representació de l’empresa ...................................................................., assabentat/da
de les condicions i els requisits establerts per poder ser adjudicatari del contracte de
serveis d’assistència tècnica al Consell Comarcal del Baix Empordà per a l’elaboració
de les actuacions prèvies a l’execució del Centre logístic de pretractament i
transferència de residus municipals del Baix Empordà, es compromet a executar els
treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs
reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, per un preu de ...........................
€ (sense IVA).
Lloc, data i firma electrònica del licitador.

Hi contindrà els certificats, contractes o informes d’entitats publiques o privades, que
acrediten l’experiència del responsable del servei, proposat pel licitador, mínima de
cinc anys, als següents serveis o treballs:
-

Disseny d’instal·lacions de tractament mecànic biològic de residus municipals.
Estudi i disseny de millores tècniques en sistemes de tractament mecànic
biològic de residus municipals.
Assistència en l’explotació d’instal·lacions de tractament de residus municipals.
Estudis econòmics de gestió d’explotació d’instal·lacions de tractament de
residus.
Normativa i tràmit urbanístic i ambiental d’activitats de gestió de residus.

La solvència tècnica professional complementària, exigida al responsable del servei,
s’acreditarà mitjançant la relació dels serveis o treballs especificats anteriorment
efectuats pel responsable del servei proposat, en el curs dels últims cinc anys
mínim, avalats per certificats, contractes o informes d’entitats publiques o privades,
que demostrin la seva participació als mateixos.
28a CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE
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b) Documentació acreditativa de l’experiència del Responsable del servei
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PROPOSICIONS
La Mesa de contractació estarà composada per:
President
El president del Consell Comarcal (Sr. Joan Manel Loureiro Vall) o membre de la
corporació en qui delegui
Vocals
El conseller comarcal delegat de Medi Ambient (Sr. Marc Calvet Martí)
La coordinadora de l’Àrea comarcal de Medi Ambient (Sra. Mariona Virgili Marquès)
La tècnica de residus de l’Àrea comarcal de Medi Ambient (Sra. Marta Curquejo
Torrent)
La interventora de la corporació (Sra. Yolanda Maria Toral Morente) o funcionari/a que
la substitueixi
El secretari de la corporació (Sr. Secundino Fernández Suárez) o funcionari/a que el
substitueixi
Secretari
Un/a funcionari/a de Secretaria (Sra. Gemma Bonet Font)
Tots els membres de la Mesa de contractació tindran veu i vot, llevat del secretari de la
Mesa que només tindrà veu.
La Mesa podrà proposar a la Presidència el nomenament de quants assessors
consideri convenient en raó del seus especials coneixements tècnics, que podran
assistir a les seves reunions, amb veu i sense vot, en aquells procediments de
contractació en els que la complexitat de les valoracions de les ofertes així ho
aconselli, sense que tinguin la consideració de membres de la Mesa de contractació,
ni altre funció que la d’informar i assessorar de manera no vinculant.

Dels acords de la Mesa s’aixecarà acta de la qual en donarà fe el secretari d’aquesta.
La Mesa de contractació, que es reunirà en acte no públic el segon dia hàbil després
de la finalització del termini de presentació de proposicions, qualificarà la
documentació continguda en el Sobre digital A, que conté la declaració responsable
i la documentació avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor
presentats per les empreses licitadores i, en cas d’observar defectes esmenables, ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de
tres dies naturals.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa
mitjançant comunicació electrònica.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el
Sobre A, la Mesa l’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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Els acords de la Mesa requeriran majoria simple dels assistents. En cas d’empat, es
decidirà per vot de qualitat del President.

30

A continuació, la Mesa de contractació remetrà als serveis tècnics comarcals de l’Àrea
de Medi Ambient, la documentació tècnica de la gestió dels serveis avaluable
mitjançant criteris sotmesos a judici de valor, presentades per les empreses licitadores
per tal que aquests efectuïn la valoració corresponent en un termini no superior a set
dies, havent de ser subscrita pel tècnic o tècnics que realitzin la valoració.
Posteriorment, la Mesa de contractació es reunirà en acte públic, en el dia, lloc i hora
que s’indicarà al perfil del contractant, per portar a terme l’obertura del Sobre digital B
(Proposició econòmica i la documentació acreditativa de l’experiència del
responsable del servei) dels licitadors admesos.
Prèviament l’eina de Sobre Digital, a través d’un procés automàtic, demanarà a les
empreses licitadores que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les
seves paraules clau.
Aquest procés es realitzarà 24 hores després de finalitzar el termini de presentació
d’ofertes i les empreses hauran d’introduir aquesta paraula clau. En cas que l’empresa
no enviï la paraula clau, el procés es repetirà automàticament cada dia fins el dia de
l’obertura del sobre xifrat (Sobre digital B. Proposició econòmica i la documentació
acreditativa de l’experiència del responsable del servei).
En el cas que alguna empresa licitadora no faciliti la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut, i per tant quedarà exclosa de la licitació.

Obtingudes les claus del desxifrat, a continuació el secretari procedirà a l’obertura dels
Sobres digitals B (Proposició econòmica i la documentació acreditativa de l’experiència
del responsable del servei) dels licitadors admesos i donant lectura a la documentació
presentada que conté l’oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules.
Seguidament es donarà per conclòs l’acte públic celebrat del desenvolupament del
qual es deixarà constància a l’acta de la reunió de la Mesa.
La Mesa de contractació després de sol·licitar en el seu cas els informes tècnics que
estimi adients, formularà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació raonada
que estimi adient conforme els criteris de valoració establerts a aquest plec,
acompanyada de les actes de les seves reunions i dels informes emesos. Aquesta
proposta no crea dret algun mentre l’òrgan de contractació no dicti la resolució
d’adjudicació.
L’òrgan de contractació, i la Mesa de contractació podran reclamar als licitadors
aclariments sobre els documents presentats. Únicament es permetrà l’aclariment o
l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció
de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses
licitadores.
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En l’acte d’obertura del sobre digital B es donarà a conèixer les proposicions admeses,
les rebutjades i, en aquest cas, les causes del seu rebuig. Així mateix, es procedirà a
la lectura del resultat de la valoració de les empreses admeses respecte dels criteris
de valoració que depenguin d’un judici de valor.

31

29a CRITERIS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE
Les ofertes es qualificaran segons el següent barem:
A) Els criteris de valoració objectiva o de quantificació automàtica en aquesta
contractació seran (fins a 60 punts):

1. Oferta econòmica (màxim 40 punts): Els criteris econòmics d’adjudicació
ponderables de forma automàtica es calcularan mitjançant la següent
fórmula:
Puntuació preu oferta = 40 X

(1 – PO – PMO)
PMO

On PO = Preu ofert i PMO= Preu mínim ofert
2. Experiència del responsable del servei (màxim 20 punts) Es valorarà
l’adequació i experiència del responsable del servei objecte del contracte
d’acord amb allò definit a la clàusula 26.4 del Plec de clàusules.
Concretament es valorarà de la següent manera:
Experiència del responsable del servei: S’atorgaran 0 punts si
l’experiència acreditada és la que es requereix com a mínima a la
clàusula 26.4 d’aquest Plec (5 anys). S’atorgaran 4 punts
addicionals per a cada any d’experiència addicional als requerits
com a mínims, fins a un màxim de 20 punts.

B) Els criteris de valoració subjectiva o dependents de judici de valor en aquesta
contractació seran (fins a 30 punts):
Oferta tècnica organitzativa del servei.
a) Proposta de Personal de suport tècnic, administratiu i auxiliar a adscriure a
les diferents àrees dels treballs o del projecte, necessaris per a la prestació dels
serveis objecte del contracte. Fins a 20 punts
b) Proposta d’organització del servei, de mitjans tècnics, eines de seguiment i
coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Empordà pel desenvolupament
dels serveis objecte del contracte. Fins a 10 punts
La suma dels diferents apartats donarà la puntuació global d’aquest apartat.
Totes aquestes condicions hauran de ser degudament acreditades pels licitadors en
les seves pliques mitjançant la documentació corresponent (certificats, informes,
contractes, encàrrecs ...) perquè puguin ser tingudes en compte. Amb posterioritat a
l’obertura de pliques es podran demanar aclariments o informacions ampliades als
licitadors, però aquestes no podran implicar una millora de les ofertes presentades
inicialment, en cap cas.
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En cas d’igualtat en les proposicions presentades, tindran preferència a l’adjudicació
d’aquest contracte de conformitat amb l’article 147.2 LCSP:
1r. L’empresa amb el percentatge més alt de treballadors amb discapacitat o en
situació d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas
d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla o el nombre més alt de persones treballadores en
inclusió a la plantilla.
2n. L’empresa amb el percentatge inferior de contractes temporals en plantilla
de cadascuna de les empreses.
3r. L’empresa amb el percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de
cadascuna de les empreses.
4t. Per sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a
un desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors
previ requeriment del Consell Comarcal del Baix Empordà i només en el cas que es
produeixi un empat.
30a ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No s’admeten variants.

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes,
alguna d’elles estigui incursa en presumpció d’anormalitat, es concedirà als licitadors
afectats un termini de tres dies perquè puguin presentar una justificació adequada de
les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions,
amb els criteris que s’assenyalen sobre aquest tema en l’article 149.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 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.
Per determinar si les ofertes econòmiques contenen
desproporcionats s’han d’aplicar els paràmetres següents:

valors

anormals

o

-

Quan concorri un únic licitador, la que sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.

-

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.

-

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta quan
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31a OFERTES ANORMALMENT BAIXES

33

sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol cas, es
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que
no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants
ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de
menor quantia.

Per a la valoració de les ofertes com desproporcionades, la Mesa de contractació
podrà considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada.
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o
anormal es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la
valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en un termini no superior a 5
dies hàbils des de la notificació del requeriment de la justificació.
En cas de no justificar l’oferta es considerarà com una retirada injustificada de la
proposició.
Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment als
tècnics i/o funcionaris redactors del Plec, el projecte o l’estudi econòmic del contracte,
perquè analitzin detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per
poder mantenir la seva oferta.

A la vista de les justificacions dels contractistes l’oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i de l’informe tècnic comarcal que les analitzi, la
Mesa de contractació, proposarà a l’òrgan de contractació motivadament l’admissió de
l’oferta o la seva exclusió. En la valoració de les ofertes no s’inclouran les proposicions
declarades desproporcionades o anormals fins que no s’hagués seguit el procediment
establert en l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
32a CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA I COMPROVACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ
L’òrgan de contractació consultarà d’ofici les dades del licitador proposat per a
l’adjudicació, que figuren al RELI/ROLECE i obtindrà, en el seu cas, el corresponent
certificat electrònic i demanarà, si cal, la documentació en format paper que sigui
necessària per acreditar aquells extrems que no figurin al RELI o la vigència temporal
dels quals s’hagi exhaurit.
Posteriorment a la comprovació de la capacitat i solvencia, l’òrgan de contractació,
encarregarà als serveis corresponents que requereixin a l’empresa licitadora, amb millor
valoració, perquè, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des del següent a aquell
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En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral d’acord amb la normativa vigent.
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en què hagi rebut el requeriment, procedeixi a:
-

-

Constituir la garantia definitiva conforme disposa la clàusula 24a.
Presentar la documentació justificativa que no consta vigent o actualitzada al
RELI/ROLECE d’acord amb el que disposa la clàusula.
Aporti la documentació justificativa de la disposició efectiva dels mitjans que
s’hagués compromès adscriure o destinar a l’execució del contracte conforme
l’article 76.2 de la LCSP. Especialment la relació del personal que es destinarà a
l’execució del contracte i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat
Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si
s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades
les persones treballadores compromeses que s’ocuparan en l’execució del
contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i
sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
En cas que l’empresa licitadora recorri a la capacitat d’altres entitats per
acreditar la solvència, compromís per escrit de les entitats a les quals recorre
l’empresa licitadora conforme posen a disposició d’aquesta els recursos
necessaris per a l’execució del contracte.

La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors i empreses Classificades de l’Estat
o de la Generalitat de Catalunya és obligatòria i eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que ja hi figuren. Els licitadors aportaran declaració
responsable on declarin que les dades incloses al registre corresponent es troben
vigents.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, 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.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la
declaració responsable 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.
33a ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació haurà d’acordar l’adjudicació del contracte, de forma motivada,
dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida
al licitador proposat.
L’adjudicació es notificarà a tots els licitadors i es publicarà en el perfil del contractant
de l’òrgan de contractació i haurà d’expressar tots els extrems establerts a l’article 151
de la LCSP.
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Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta, la garantia
definitiva i la documentació administrativa i empresarial 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 l’empresa afectada perquè els corregeixin o
esmenin en el termini màxim de 3 dies naturals.
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L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació, d’acord amb el que preveu l’article 152 de la LCSP.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut d’acord amb el que preveu l’article 152 de la LCSP.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil del contractant, sense perjudici de la resta de
comunicacions que resultin legalment exigibles.

34a FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es formalitzarà dins dels 15 dies hàbils posteriors a la notificació de
l’adjudicació mitjançant document administratiu, conforme es disposa a l’article
153 de la LCSP.

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, acordar la
seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els
termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
En matèria de drets de propietat intel·lectual o industrial, serà d’aplicació la regulació
prevista a l’article 308 LCSP. Així, respecte a les prestacions objecte del contracte de
les quals se’n derivin drets d’autor, l’adjudicatari cedeix amb caràcter exclusiu al
Consell Comarcal del Baix Empordà, tots els drets de propietat i d’explotació, sense
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35a PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ I PROPIETAT DELS TREBALLS

36

límit de temps, ni d’idioma, ni d’àmbit territorial, d’acord amb la normativa de propietat
intel·lectual.
L’objecte del contracte no pot interferir en l’exercici dels drets de propietat intel·lectual
o industrial que corresponen al Consell Comarcal del Baix Empordà.
36a EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
La direcció dels serveis compresos en el contracte correspondrà designar-la a
l’adjudicatari. La inspecció tècnica pertocarà al Consell Comarcal que l’exercirà
mitjançant tècnics o personal competent, nomenats amb atribucions suficients per
dictar les disposicions convenients per a la millor prestació i execució dels serveis.
L’adjudicatari complirà o farà complir aquestes disposicions sempre que li siguin
ordenades per escrit i no s’oposin al que disposa aquest plec. En cas de dubte o
discrepància, i sense perjudici d’executar-les provisionalment, se sotmetrà la diferència
al criteri de l’òrgan comarcal competent, el qual resoldrà el més convenient a l’interès
públic.

37a MODIFICACIONS DEL CONTRACTE I DEL PLEC

Les disposicions d’aquest plec que per sistemàtica incorporen aspectes que
remeten a normes legals o reglamentàries d’aplicació preferent, s’entén que
són automàticament modificades en el moment en què es produeix la revisió
d’aquestes normes. En aquest supòsit de modificació, continuen essent vigents
les disposicions d’aquest plec que són compatibles o permeten una
interpretació harmònica amb els nous preceptes legals o reglamentaris.
38a RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
Contra els anuncis de licitació, els plecs, els documents contractuals que estableixin
les condicions que hagin de regir la contractació, els actes de tràmit adoptats en el
procediment d’adjudicació i els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació a
l’adjudicació i els efectes, compliment, interpretació, resolució i extinció d’aquest
contracte, procedirà la interposició de recurs potestatiu de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte, d’acord amb el que estableix 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.
Aprovat per decret de presidència núm. 2020-0771 del dia 11 de desembre de 2020
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El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen als article 203 a 207 de la LCSP.
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ANNEX 1

CONVENI REGULADOR DE LA FIGURA D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT
A ___________________________, a ____________ de ______________del 202_
INTERVENEN
El Sr. Joan Manel Loureiro Vall amb DNI 36509469M en nom i representació de
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ amb domicili a C/Tarongers 12 - 17100
la Bisbal d'Empordà (Girona) NIF P6700009A, qui manifesta ser suficients els seus
poders per la celebració del present contracte i per obligar a la seva representada.
En endavant, EL RESPONSABLE DEL FITXER
I
El Sr./ Sra ______________, amb DNI ________________ en nom i representació de
________________________,
amb
domicili
social
a
_________________________________ i amb NIF _________________, qui
manifesta ser suficients els seus poders per la celebració del present contracte i per
obligar a la seva representada.
En endavant, L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

EXPOSEN
1. Objecte de l’encàrrec del tractament
Mitjançant les presents clàusules, s’habilita a _______________________
encarregada del tractament, per a tractar per compte de CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EMPORDÀ, responsable del tractament, les dades de caràcter personal
necessàries per prestar el servei de______________________________.
El tractament consistirà en ______________________________
Concreció dels tractaments a realitzar:
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Ambdós parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat legal necessària i que en
dret es requereix per la celebració del present contracte i que, en la seva virtut, lliure i
voluntàriament
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Recollida

Registre

Estructuració

Modificació

Conservació

Extracció

Consulta

Comunicació per transmissió

Difusió

Interconnexió

Confrontació

Limitació

Supressió

Destrucció

Altres: _____________

Comunicació

2. Identificació de la informació afectada
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
encàrrec, CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ responsable del tractament,
posa a disposició de ..........................................., encarregada del tractament, la
informació que es descriu a continuació:
..................................
3. Duració
El present acord té una duració vinculada a la prestació de serveis.

4. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el personal al seu càrrec, es compromet a:
1. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la

seva inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas
podrà utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
2. Tractar les dades d’acord amb las instruccions del responsable del

tractament.
Si l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix
el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la
Unió o dels Estats membres, l’encarregat informarà immediatament al
responsable.
3. Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament

efectuades per compte del responsable, que contingui:
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Amb la finalització del present contracte, l’encarregat del tractament ha de retornar al
responsable les dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.
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1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada

responsable per compte del que actuï l’encarregat, i, en el seu cas, del
representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de
protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada

responsable.
3. En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o

organització internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o
organització internacional i, en el cas de les transferències exposades a
l’article 49 apartat 1, paràgraf segon del RGPD, la documentació de
garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de

seguretat relatives a:
1. La pseudoanimització i el xifrat de dades personals.
2. La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i

resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
3. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades

personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
4. El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia

de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la
seguretat del tractament.
4. No comunicar les dades a terceres persones, llevat que es tingui l’autorització

L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
mateix responsable, d’acord amb les instruccions del responsable. En aquest
cas, el responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l’entitat a la que
s’han de comunicar les dades, les dades que s’han de comunicar i les mesures
de seguretat que s’han d’aplicar per a procedir a la comunicació.
Si l’encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del Dret de la unió o dels Estats membres
que li sigui aplicable, informarà al responsable d’aquesta exigència de manera
prèvia, llevat que el Dret ho prohibeixi per importants raons d’interès públic.
5. Subcontractació. No subcontractar cap de les prestacions que formen part de

l’objecte d’aquest contracte que comportin el tractament de dades personals,
llevat els serveis auxiliars necessaris pel normal funcionament dels serveis de
l’encarregat. Si fos necessari subcontractar algun tractament, aquest fet
s’haurà de comunicar prèviament, i per escrit al responsable, amb una
antelació de UN MES, indicant els tractaments que es pretenen subcontractar
i identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les seves
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expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment
admissibles.
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dades de contacte. La subcontractació podrà dur-se a terme si el responsable
no manifesta la seva oposició en el termini de temps establert. El
subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, està
obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest document
per l’encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable.
Correspon a l’encarregat inicial regular la nova relació de forma que el nou
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions,
obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que
ell, en el que es refereix a l’adequat tractament de les dades personals i a la
garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d’incompliment per
part del sots-encarregat, l’encarregat inicial seguirà sent plenament
responsable davant del responsable en el referent al compliment de les
obligacions.
6. Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les

que hagi tingut accés, com a conseqüència del present encàrrec, fins i tot
després de que finalitzi el seu objecte.
7. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es

comprometin, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat, i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les que han d’informar-li
convenientment.
8. Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del

compliment de l’obligació establerta a l’apartat anterior
9. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals

de les persones autoritzades per tractar dades personals.

1. Accés, rectificació, supressió i oposició.
2. Limitació del tractament
3. Portabilitat de dades
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa
l’elaboració de perfils.)
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió
i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de
decisions individualitzades automatitzades, davant de l’encarregat del
tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a la direcció del
responsable d’aquest contracte. La comunicació ha de fer-se de forma
immediata, i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de
la sol·licitud, juntament, en el seu cas, amb altres informacions que puguin ser
rellevants per a resoldre la sol·licitud.
11. Dret d’informació. Correspon al responsable facilitar el dret d’informació en el

moment de la recollida de les dades.
12. Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L’encarregat del

tractament notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda, i
en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a través de l’adreça
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10. Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets de:
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de correu del responsable les violacions de la seguretat de les dades
personals que estiguin sota el seu càrrec de les que tingui coneixement,
juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència.
No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació de
la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones
físiques.
Si es disposa d’ella es facilitarà, com a mínim, la informació següent:


Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, inclòs, quan sigui possible, les categories i el número
aproximat dels interessats afectats, i les categories i el numero
aproximat de registre de dades personals afectats.



En nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o
d’un altre punt de contacte en el que es pugui obtenir més informació.



Descripcions de les possibles conseqüències de la violació de la
seguretat de les dades personals.



Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei
a la violació de la seguretat de les dades personals, inclòs, si
procedeix, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes
negatius.

Si no es possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no
hi sigui, la informació es facilitarà de forma gradual sense dilacions indegudes.
13. Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les

14. Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les

consultes prèvies a l’autoritat de control, quan correspongui.
15. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per

demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per la realització
de les auditories o les inspeccions que realitzin el responsable o un altre
auditor autoritzat per ell.
16. Implantar les mesures de seguretat que permetin:

1.

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat
permanents dels sistemes i serveis de tractament.

i

resiliència

2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del
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avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan correspongui.
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tractament.
4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.
17. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i

dades de contacte al responsable.
18. Destí de les dades. Retornar al responsable del tractament les dades de

caràcter personal i, si procedeix, els suports on consten, una vegada
complida la prestació. La devolució ha de comportar l’esborrat total de les
dades existents als equips informàtics utilitzats per l’encarregat. No obstant,
l’encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la
prestació.
5. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
1. Entregar a l’encarregat les dades a les que es refereix la clàusula 2 d’aquest

document.
1. Realitzar una avaluació de l’impacte en la protecció de dades personals de les

operacions de tractament a realitzar per l’encarregat.
2. Realitzar les consultes prèvies que correspongui.
3. Vetllar, de forma prèvia, i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD

per part de l’encarregat.

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Responsable del fitxer............................................................Encarregat de Tractament
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4. Supervisar el tractament, inclòs la realització d’inspeccions i auditories.
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ANNEX 2
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom
NIF
Domicili social
Població

Codi postal

Telèfon

L’empresa està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Classificades del Estado (ROLECE)
L’empresa està inscrita al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI)

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que l’empresa que represento o, si
és el cas, l’empresari declarant:
a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que té personalitat jurídica i
plena capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a l’article 65 de la LCSP.
b) La finalitat o activitat de l’empresa té relació directa amb l’objecte del contracte,
segons resulta dels seus estatuts o regles funcionals.
c) Disposa de la corresponent habilitació empresarial i professional exigida en el plec
de clàusules particulars de la referida contractació i que compleix les condicions
establertes legalment i al present plec de condicions administratives, per a contractar
amb l’Administració, en quant a capacitat, aptitud i solvència econòmica i tècnica.
d) La persona que compareix i signa les proposicions té poder bastant per representar
l’empresa i que aquest poder ha estat atorgat davant fedatari públic, inscrit en el
registre oficial corresponent, es troba vigent i no ha estat revocat.
e) Disposa de la classificació empresarial o, segons el cas, dels requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional exigits per a aquesta contractació.
f) No es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 71 de
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Licitació
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la LCSP i està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com els requisits i obligacions exigits
per la normativa vigent en matèria laboral, règim d’obertura, instal·lació i funcionament
legal i en particular tota normativa de prevenció de riscos laborals.
g) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona
d’aquelles a les que fa referència (la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació de
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrec de l’Administració
General de l’Estat, així com la Llei 12/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat; la Llei 13/2005, de règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat; la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.
h) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a
Espanya, aquesta es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre-li.
i) La informació i documents aportats als arxius exigits en la licitació són absolutament
certs i en tota la documentació continguda en cadascun d’ells no figura cap informació
que permeti conèixer el contingut de les proposicions i ofertes contingudes en els
altres sobres.
j) La bústia electrònica on realitzar, a tots els efectes legals oportuns, les
comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors
tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació i extinció normal o anormal
del contracte és a:
- Adreça de
electrònic:

correu

k) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
i registres competents les dades o documents registrals, així com les dades fiscals i de
la seguretat social necessàries existents a bases de dades i altres fons consultables,
que es requereixin per procedir, en el seu cas a l’adjudicació del contracte.
l) Es compromet a que en qualsevol moment que se la requereixi, acreditar la
possessió i validesa dels documents justificatius de les condicions d’aptitud, capacitat i
solvència exigits en aquest contracte, que reuneix en la data de finalització del termini
de presentació de proposicions per a aquesta contractació.
I per a que consti signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
Signatura del declarant
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- Telèfon mòbil:

