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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE
REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE DIAGNOSI DELS SISTEMES DE
SANEJAMENT DELS MUNICIPIS I NUCLIS DE LA COMARCA DEL PLA
D’URGELL

1)- DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:

1.1)

Objecte, necessitat i idoneïtat del contracte:

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell és l’Administració pública que actualment gestiona
les estacions depuradores d’aigües residuals situades en la comarca del Pla d’Urgell.
Existeixen un total de sis estacions depuradores (EDAR), les quals corresponen als
següents municipis:
− EDAR de Fondarella, que tracta les aigües residuals de Vilanova de Bellpuig,
Golmés, Mollerussa, El Palau d’Anglesola, Fondarella i Miralcamp.
− EDAR de Linyola.
− EDAR de Ivars d’Urgell – Barbens.
− EDAR de Bell-lloc d’Urgell.
− EDAR de Bellvís.
− EDAR de Juneda-Torregrossa.
I sis estacions de bombament (EBAR):
− EBAR de Barbens.
− EBAR del Palau d’Anglesola.
− EBAR de Bell-lloc d’Urgell.
− EBAR de Bellvís.
− 2 EBARs de Juneda.
Aquestes infraestructures de sanejament, permeten en l’actualitat tractar la major part
de les aigües residuals generades en la comarca, restant pendent però, el sanejament
dels municipis més petits o nuclis agregats.
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A dia d’avui, els municipis i nuclis agregats que no disposen d’un sistema de tractament
de les seves aigües residuals són els següents:
− Sidamon.
− Castellnou de Seana.
− Vila-Sana.
− El Poal.
− Vallverd (nucli agregat d’Ivars d’Urgell).
− Els Arcs (nucli agregat de Bellvís).
Diversos aforaments en els abocaments d’aquests municipis constaten elevades
entrades d’aigües blanques en les xarxes de clavegueram.
Com a pas previ a l’estudi d’alternatives i als projectes constructius de les diferents
EDAR, es constata la necessitat de realitzar una diagnosi de l’estat actual de les xarxes
de clavegueram, amb identificació de les entrades d’aigües blanques.
L’objecte del present contracte, d’acord amb les condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques és l’execució d’una diagnosi exhaustiva de l’estat actual de les
xarxes de clavegueram dels municipis de la comarca del Pla d’Urgell que actualment no
disposen d’un sistema de tractament de les seves aigües residuals, per tal de localitzar
l’entrada d’aigües blanques procedents dels regs de la zona o de nivells freàtics, i
proposar actuacions de desconnexió.

Lots:
En base al disposat a l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, es justifica la no divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents
motius:
•
•

Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es veurien incrementats els
costos d’execució de l’objecte del contracte.
Amb la divisió per lots de l’objecte del contracte es perdria eficiència en
l’execució del servei i en la coordinació de l’execució de les prestacions.

Concretament, es fa imprescindible coordinar i supervisar l’execució de les diferents
prestacions per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, es considera que no és possible una correcta coordinació si hi ha una pluralitat
de contractistes.
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1.2)

Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de CENT CINQUANTA MIL
NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (150.099,90 €) més TRENTA-UN
MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (31.520,98 €), que
corresponen al 21% d’IVA.
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència i porta
implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

1.3)

Valor estimat:

El valor estimat del contracte tenint en compte que no es preveu cap pròrroga ni
modificació és de CENT CINQUANTA MIL NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS (150.099,90 €) IVA exclòs, amb el següent detall:
ANUALITAT 2021: 150.099,90 €, IVA exclòs
TOTAL VALOR ESTIMAT: 150.099,90 €, IVA exclòs
A tots els efectes, s’entendrà que el preu del contracte comprendrà tant la realització de
l’objecte contractual com els tributs de tota índole que graven els diversos conceptes, a
excepció de l’IVA. En cap supòsit, aquests tributs podran ser repercutits de manera
independent.

1.4)

Existència de crèdit:

La despesa derivada d’aquesta contractació per l’anualitat 2021, es farà efectiva amb
càrrec a la partida pressupostària núm. 16103 22799 01 del pressupost econòmic de
l’any 2021.
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1.5)

Durada del contracte i possibles pròrrogues:

El termini màxim d’execució es fixa en 4 mesos a comptar des de l’adjudicació del
contracte, sense possibilitat de pròrroga.

1.6)

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes
del contracte amb els licitadors, de conformitat amb l’article 156 de la LCSP.
Considerant que el seu valor estimat és superior a 100.000 euros, s'adjudicarà per
procediment obert de conformitat amb els articles 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, i no resta subjecte a regulació harmonitzada de conformitat amb l’article
22.1 b) de la Llei referenciada.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en
la clàusula 1.11 del present plec.

1.7)

Òrgan de contractació i perfil del contractant:

L’òrgan competent per a la present contractació és el Ple del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, d’acord amb les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell té el seu domicili a Carrer de Prat de la Riba, 1,
25230 Mollerussa, Lleida, i la seva direcció web és www.plaurgell.cat.
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil
de contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell.
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1.8)

Aptitud per contractar i capacitat:

1.7.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP.
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;
3. Estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau, i en cas contrari,
declaració responsable de no estar-hi subjectes.
4. Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat
de Catalunya, així com amb les de la Seguretat Social.
5. Que el contractista s’obligui a contractar o disposi del personal necessari per a
executar el servei.
De conformitat amb l’article 84 de la LCSP, les persones jurídiques només podran
ser adjudicatàries d’aquest contracte si les seves prestacions estan compreses dins
les finalitats, objecte social o àmbit d’activitat que, segons els seus estatuts o regles
fundacionals, els són propis.
Les empreses comunitàries o extracomunitàries hauran de justificar,
respectivament, el que determinen els articles 67 i 68 de l’esmentada Llei.
L’acreditació de la capacitat d’obrar i personalitat dels licitadors es realitzarà
mitjançant la comprovació dels ítems següents:
a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), amb el DNI
o document que el substitueixi, no caducat i acreditació, si és el cas, del nom
comercial amb què opera en el tràfic mercantil.
Quan sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi
l’objecte del contracte una determinada habilitació empresarial, es comprovarà que
disposa del certificat que acrediti les condicions d’aptitud professional.

a.2. Per als licitadors que no actuïn en nom propi o es tracti d’una societat o persona
jurídica. La capacitat d’obrar s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o
modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació
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mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de
l’empresa.
a.3. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
a.4. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la
Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.
1.7.2 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empresaris,
constituïdes temporalment a l’efecte (UTE), hauran de complir el que estableix
l’article 69 de la LCSP. Els empresaris que participin agrupats en unions temporals
quedaran obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat
únic de la unió amb poders suficients per exercitar els drets i complir amb les
obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció d’aquest, sens perjudici de
l’existència de poders mancomunats que es puguin atorgar per a cobraments i
pagaments de quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
A efectes d’aquesta licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una
unió temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies de les empreses que la
conformin i la participació de cadascuna (hauran de motivar les raons per les quals
es presenten en forma d’UTE i el benefici que això comporta en relació amb la
millora de l’execució del servei encomanat), així com que assumeixen el compromís
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del
contracte.
D’acord amb l’article 77.1 b) de la LCSP, per a la presentació de proposicions no caldrà
que les empreses estiguin classificades. En cas d’estar degudament classificades,
l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva
classificació o bé acreditant el compliment dels requisits de solvència exigits a l’anunci
de licitació i detallats als plecs de clàusules administratives.
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1.9)

Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional:

El licitador haurà de complir les condicions següents per tal d’acreditar la seva solvència
econòmica/ financera i tècnica/professional per a l’execució de la prestació objecte del
contracte, atenent a la naturalesa del mateix, per tal de facilitar la participació
d’empreses en la licitació i mirant de garantir al màxim que es disposi de la capacitat i
dels mitjans oportuns per a la prestació del servei, i d’acord amb el que disposen els
articles 87 i 90 de la LCSP.

1.9.1 Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels 3 últims anys. Aquest valor del
millor exercici haurà de ser com a mínim, del 50% del valor estimat del contracte.
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant:
o

Aportació dels comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en
el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a
presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a medi
alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats, on constin els volums de facturació per conceptes, o les
declaracions d’impostos.

1.9.2 Solvència tècnica o professional:
La solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà mitjançant:
o

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els 3 últims
anys que inclogui el seu import, les dates i el destinatari, públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest.
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o

Declaració indicant el personal tècnic, integrat o no a l’empresa,
responsable de la gestió del contracte, i especialment que la o les
persona/es encarregades del control de qualitat.

o

Declaració Indicant la maquinària, material i equip tècnic dels que es
disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, als que s’adjuntarà
la documentació acreditativa pertinent.

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència.

En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una
antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
o

Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de
directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent, quan se li requereixi per l’òrgan de contractació.

1.9.3 Classificació empresarial:
D’acord amb l’article 77.1 b) de la LCSP, per a la presentació de proposicions no caldrà
que les empreses estiguin classificades. En cas d’estar degudament classificades,
l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva
classificació o bé acreditant el compliment dels requisits de solvència exigits a l’anunci
de licitació i detallats als plecs de clàusules administratives.

1.10) Presentació de proposicions:
1.10.1 Condicions prèvies:
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva de cap tipus.
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Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes per ell subscrites.

1.10.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes:
El termini de presentació de proposicions serà de 15 dies naturals comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant mitjançant
l’eina de Sobre Digital, accessible a través de l’anunci de licitació corresponent a
aquesta convocatòria i que podeu trobar a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en la seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre amb documentació xifrada que
formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
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l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus, ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l’eina web de Sobre Digital per introduir la seva paraula clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin la paraula clau s’iniciarà el procés desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix
la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i
de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després d’haver finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/lesparaula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml
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1.10.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de
la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta,
dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que
l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
1.10.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats
per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació
de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il•legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin
de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta.
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol•licitada a les empreses
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licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant,
de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de
presentació.
1.10.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública.
El format del document electrònic admissible serà en Pdf.
1.10.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
1.10.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de
clàusules i plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan
de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
1.10.8 Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes per ell subscrites.
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1.10.9 Contingut dels sobres:
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un tres sobres digitals
(A, B i C), signats pel licitador de manera electrònica, en els quals es farà constar la
denominació del sobre digital i la llegenda “Proposició per licitar a la contractació del
servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de la Comarca
del Pla d’Urgell”.
La denominació dels sobres és la següent:
-

Sobre digital «A»: Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

-

Sobre digital «B»: Documentació tècnica quantificable mitjançant judici de
valor

-

Sobre digital «C»: Proposició econòmica i documentació quantificable de
forma automàtica

Els documents a incloure al sobre hauran d’estar signats electrònicament.
Dins dels sobres s'inclouran els següents documents:

SOBRE DIGITAL “A” - DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
(Annex 1):

Les empreses licitadores hauran de presentar el Document europeu únic de
contractació (DEUC), mitjançant el qual declaren el següent:
-

-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona
signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i
el DEUC;
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
Que no està incursa en prohibició de contractar;
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-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i
que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els
avisos de les notificacions, de conformitat amb la clàusula 2.13 d’aquest plec. Per tal
de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més
d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i
telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han
d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del
DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC
s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre
de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en
aquests plecs. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31
de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
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Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita
en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de
contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta
més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre
la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no
està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les
dades inscrites en aquests registres.
El Document europeu únic de contractació i la declaració responsable s’han de
presentar signats electrònicament per la persona o les persones que tenen la
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.

SOBRE DIGITAL “B” - DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (JUDICI DE VALOR):
Cal incloure en aquest sobre aquells documents que siguin necessaris per a la valoració
dels criteris que depenen d’un judici de valor, de conformitat amb la clàusula 1.11 del
present Plec numerada i indexada.
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ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la
proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

SOBRE DIGITAL “C” - PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA
Inclourà l’oferta econòmica i la documentació que acrediti els criteris avaluables de
forma automàtica d’acord amb la clàusula 1.11 del present Plec numerada i indexada.
Les empreses licitadores la presentaran d’acord amb el model que s’adjunta com Annex
2 a aquest plec.
L’oferta econòmica s’ha de presentar signada electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació legal de l’empresa.
La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les
persones signants de la declaració responsable.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta,
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents
que la composen.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic
electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de
Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol•licitud de l’òrgan de contractació /
de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de
l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes
digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre.
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1.11) Criteris d’adjudicació:
Atesa la naturalesa i el tipus de servei, inclòs com a servei social bàsic, es considera
valorar aquells criteris que permetin garantir i/o vetllar per a que la persona beneficiària
pugui romandre al seu domicili fent, dins la mesura del possible, una vida autònoma
sempre i quan aquesta sigui la seva voluntat.

SOBRE “B”. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: FINS A 40 PUNTS.

ALS

CRITERIS

QUE

1) Descripció dels mitjans humans i materials que es destinaran a l’execució
dels treballs................................................................................Fins a 20 punts.
Per tal de garantir una correcta execució dels treballs, caldrà descriure els equips
de treball, l’equipament i els mitjans materials de que disposaran, i també les
feines que es subcontractaran.
S’assignaran fins a 20 punts, a l’empresa que millor descrigui els mitjans humans
i materials que es destinaran a l’execució dels treballs, i que garanteixin
l’execució dels mateixos en el termini previst als plecs de clàusules.
2) Millores proposades pel licitador.............................................Fins a 20 punts.
Atès que consten pocs antecedents de treballs de característiques similars,
s’assignaran fins a 20 punts a l’empresa que ofereixi més actuacions de les
previstes en el projecte (més aforaments, més analítiques, més hores de càmera,
... sense cost addicional) o altres solucions tècniques (com ara l’ús de colorants,
...) que ajudin a una millor identificació i localització de les entrades d’aigües
blanques a la xarxa de clavegueram.
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la
proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
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SOBRE “C”. OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.....................FINS A 60 PUNTS
1) Oferta econòmica.....................................................................Fins a 50 punts.
L’oferta econòmica es valorarà d’acord amb la següent formula:

Pi=50 x [1-(Oi – Om)/Pl]
Pi = valoració licitador “i”
Oi = Oferta presentada pel licitador “i”
Om = Oferta presentada econòmicament més avantatjosa
Pl = Pressupost de licitació

2) Reducció del termini d’execució..............................................Fins a 10 punts.
Atès que els treballs s’han d’executar durant l’època de reg del Canal d’Urgell, i
ateses les previsions de tramitació de l’expedient, es considera convenient valorar
una reducció del termini d’execució.
S’assignaran 2 punts per cada setmana de reducció del termini, amb un màxim de
10 punts.

Admissibilitat de variants:
No s’admeten variants en la present licitació.

1.12) Mesa de contractació:
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents, de conformitat amb
l’article 326 i la disposició addicional segona, apartat 7 de la LCSP:

PRESIDENT: Rafel Panadés i Farré, President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
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VOCALS:

Anna Areny i Torra, secretària del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Montse Guans i Ros, interventora del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
David Palau Lamarca, tècnic de l’àrea de sanejament del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell.

SECRETARI/A: Iolanda Vera i del Rio, Tècnica d’Administració adscrita als serveis de
secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Substitucions: en cas d’absència, per Decret de Presidència es podrà designar altres
persones que substitueixin els titulars anteriors.

1.13) Pràctica de la valoració de les ofertes:
El termini màxim per l’obertura de les proposicions és de 20 dies naturals comptats des
de la data de finalització del termini per presentar-les. Si la proposició es contingués en
més d'un sobre o arxiu electrònic, el termini anterior s'entendrà complert si dins del
mateix s'ha obert el primer sobre o arxiu electrònic (art. 157.3 LCSP).
SOBRE A: La Mesa de contractació, en el dia i hora indicats a l’anunci de licitació,
qualificarà, en acte privat, el contingut al Sobre A i, en cas d’observar defectes
esmenables ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en
el termini de tres dies hàbils.
-

-

-

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.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran
públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin en relació a la documentació
presentada o requerir-les perquè en presentin de complementària, la qual, de
conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de 5 dies
naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les
ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la
funcionalitat que a aquest efecte té el Perfil del Contractant, mitjançant la qual
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s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces assenyalades per les
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb enllaç per a què accedeixin
a l’espai de l’eina en què s’ha d’aportar la documentació corresponent.

SOBRE B: En la data i hora publicades al perfil del contractant, es celebrarà l’obertura
en acte intern dels sobres B presentats per les empreses admeses que contenen la
documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de valor i remetrà als serveis
tècnics de l’òrgan de contractació l’esmentada documentació per tal que aquests
efectuïn la valoració en un termini no superior a 7 dies. D’acord amb l’article 27 del Reial
Decret 817/2009, la celebració d’aquest acte ha de tenir lloc en un termini no superior a
7 dies a comptar des de l’obertura del sobre A.
SOBRE C: Posteriorment, es celebrarà un acte públic en el qual es donarà a conèixer
la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de
valoració que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C
presentats per les empreses i es puntuaran les ofertes econòmiques de conformitat amb
la formula prevista a la clàusula 1.11 d’aquest plec.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals
hauran de quedar reflectides a l’acta.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
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Les sol·licituds d’aclariment o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 2.13 d’aquest Plec.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.

1.14) Criteris de desempat:
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es
produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es resoldrà
mitjançant l’aplicació per ordre dels següents criteris socials, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes, de conformitat amb l'article 147.2 de la
LCSP:
-

-

Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat,
el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major
nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a
desempat.
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1.15) Ofertes anormalment baixes:
En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver
estat formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del
procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 de la LCSP.
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur
a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
-

Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui inferior al 80% de la puntuació total establerta en el plec de
clàusules administratives particulars.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
-

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui inferior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui inferior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
-

-

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui inferior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui inferior en més d’un 10% a la puntuació més baixa.

En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord
amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim
d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més
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baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament
amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.

1.16) Garantia provisional:
No es requereix la constitució de garantia provisional.
1.17) Garantia definitiva:
1.17.1 L’Import de la garantia definitiva serà del 5 per cent del preu d’adjudicació (IVA
exclòs).
1.17.2 La garantia definitiva es podrà prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats
d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de
Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes
de dipòsit de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, restant en la forma i condicions establertes reglamentàriament,
per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments
financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritats per operar a
Espanya, que s’ha de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat
a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condiciones establertes reglamentàriament.
El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en
l’apartat a).
d) Mitjançant la retenció del preu de la primera factura, en aquest cas el licitador
haurà de sol·licitar-ho expressament de l’òrgan de contractació.
1.17.3 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
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1.17.4 En cas de modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la
deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment.
1.17.5 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia en
la quantia que correspongui.
1.17.6 En el cas la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració podrà resoldre el contracte.

1.18) Classificació de les ofertes i requeriment de documentació prèvia a
l’adjudicació:
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats en la clàusula 1.11 d’aquest plec.
Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a
que dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que hagués
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a que es fa esment a
continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eina eNOTUM, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a que accedeixin a l’espai de l’eina en que han d’aportar la
documentació corresponent.
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A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o
que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió
Europea:
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació
següent (aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les
empreses a les capacitats de les quals es recorri):
-

-

-

-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula 1.8.
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un
altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada
notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha
de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia
autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures
d’apoderament.
Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència,
d’acord amb les previsions de la clàusula 1.9.
Pòlisses d’assegurança i justificants d’estar al corrent de pagament.
Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment
d’obligacions tributàries o Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i
de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat o certificat
positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.
Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat Social
o certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat
Social.
Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar
el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent
a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost.
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-

-

Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat
1 de l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció.
Justificar el compliment de les condicions especials d’execució d’acord amb
l’establert a la clàusula 2.2 d’aquest plec de clàusules.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula 1.17.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea:
-

Certificat d’inscripció.
Justificar el compliment de les condicions especials d’execució d’acord amb
l’establert a la clàusula 2.2 d’aquest plec de clàusules.
Pòlisses d’assegurança i justificants d’estar al corrent de pagament.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula 1.17.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini, així com aquella que no consti al certificat d’inscripció.

Un cop aportada la documentació requerida per l’empresa licitadora que hagi presentat
la millor oferta, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada
hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
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Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’eina e-NOTUM, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
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 el DEUC
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.

1.19) Adjudicació del contracte:

1.19.1 Quan per l'adjudicació del contracte s'hagin de tenir en compte una pluralitat de
criteris, o un únic criteri essent el menor cost de vida, el termini màxim per efectuar
l'adjudicació serà de dos mesos computats des de l'obertura de les proposicions (art.
158.2 LCSP).
1.19.2 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 1.17 d’aquest
plec, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada
com adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
1.19.3 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies hàbils, indicant el
termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
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1.20) Formalització del contracte:
1.20.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica. L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte
s’elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es podrà
efectuar abans de que transcorrin 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies,
una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi
interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió
de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la
suspensió.
1.20.2 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per
causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu
en primer lloc contra la garantia definitiva. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a que es refereix la clàusula 1.17, essent aplicables els terminis previstos
en els apartats anteriors.
1.20.3 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
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1.20.4 El contingut del contracte no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels
termes de l’adjudicació.
1.20.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
1.20.6 La formalització d’aquest contracte es publicarà en un termini no superior a
quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
1.20.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes
de la Generalitat de Catalunya i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.

II.- DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
2.1) Drets i obligacions generals:
2.1.1 L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat.
2.1.2 D’altra banda, a més de les obligacions específiques previstes a la clàusula 2.3
d’aquests plecs i les previstes als plecs de condicions tècniques, són drets i obligacions
de les parts aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable
i, en particular, els següents:
El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als principis ètics i a les regles
de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
✓ Comunicar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
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Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de
licitació.
✓ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
✓ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en
el Codi Penal vigent en cada moment.

2.1.3 L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors
de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus
treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat
Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors
siguin subrogats per una nova empresa contractista.
2.1.4 L’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte
els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les
prestacions objecte del servei en català. En aquest sentit l’empresa contractista ha de
garantir que el personal adscrit al servei que tracti directament amb els usuaris puguin
utilitzar tant el català com el castellà en condicions de normalitat en la seva comprensió
i expressió oral. En aquest sentit haurà d’adoptar les mesures de formació del seu
personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb
el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les
tasques d’atenció i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractades, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
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2.2) Condicions especials d’execució:
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 202.2 de la LCSP s’ha de donar compliment a la
clàusula social relativa a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball
i el compliment dels convenis col·lectius, sectorials i territorials aplicables.
L’obligació de complir la normativa nacional i europea relativa a la protecció de dades
de caràcter personal, configurada 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 i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.

2.3) Obligacions específiques de l’empresa contractista:
•

•
•

•

Assumir la responsabilitat civil que es derivi de la seva gestió com a empresa,
així com dels professionals que prestin els serveis. A aquest efecte haurà de
constituir una pòlissa d’assegurança per cobrir els riscs indemnitzables de
possibles accidents i responsabilitats derivats de l’execució del contracte.
Adscriure i posar a disposició del servei els mitjans personals i suficients per
tal de garantir- ne la qualitat.
Facilitar, en el moment d’iniciar la prestació del servei objecte del contracte,
la relació nominal del personal adscrit al servei, així com de les altes i baixes
successives. Qualsevol canvi en la plantilla presentada per l’empresa haurà
de ser comunicat, amb caràcter previ, a la persona responsable del contracte.
Garantir i responsabilitzar-se de les condicions derivades de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, així com del Reial decret
586/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats als Plecs, aquells que
resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable.
Responsabilitat: El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions
realitzades, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’administració
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contractant o per a tercers de les omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució
del contracte.
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats a
causa immediata i directa d’una ordre de l’administració contractant.
El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels documents
annexos que en formen part, o de les instruccions, Plecs i normes de tota classe
promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en l’execució d’allò pactat,
no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.

2.4) Modificació del contracte:
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.

2.5) Règim de pagament:
El pagament es realitzarà pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en els terminis
establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació
dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes
de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, depenent del Departament d’Intervenció, que és l'òrgan que té les
competències en matèria de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.
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En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
▪ Oficina comptable: L06090025 Intervenció General - Registre de Factures
▪ Òrgan gestor:
L06090025
▪ Unitat tramitadora: : L06090025

De conformitat amb el que disposa l’article 198 de la LCSP, l’adjudicatari ha d‘emetre i
presentar totes les factures del servei electrònicament i dins de cada any natural.
El contractista ha de lliurar mensualment al Consell Comarcal, juntament amb la factura,
una relació on consti :
· El nombre d’usuaris que han utilitzat el servei.
S'ha de presentar una factura per cada mes i tipus d'usuari, definit al Plec de
prescripcions tècniques.
L’adjudicatari només podrà cobrar per les unitats realment executades.
2.6) Revisió de preus:
No es preveu revisió de preus.
2.7) Subcontractació:
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte. L'adjudicatari només podrà subcontractar amb
tercers la realització de prestacions accessòries fins al límit del 10 per cent del preu
d’adjudicació del contracte.
Les empreses licitadores han d’indicar a la declaració responsable la part del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica,
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la
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intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en la declaració responsable i s’ha
de presentar una declaració responsable per cadascuna de les empreses que es té
previst subcontractar.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal, qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front
a l’Administració, de conformitat amb aquest plec. El coneixement que l’Administració
tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en
l’article 71 de la LCSP.
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes en
l'article 215.2 de la LCSP o el límit màxim especial establert per a la subcontractació en
aquest plec de clàusules administratives particulars, s'imposarà la penalitat regulada en
l'article 215.3 de la LCSP. En el seu cas, es farà efectiva mitjançant deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al
contractista.
Com a regla general, les penalitats seran d’un 3 per cent de l'import del subcontracte,
tret que motivadament l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu. En
aquests casos, les penalitats podran arribar fins a un 10 per cent de l’import del
subcontracte. La reiteració en l'incompliment es podrà tenir en compte per a valorar la
gravetat.

2.8) Documentació a presentar abans de la formalització del contracte:
Abans de l’inici de la prestació del servei, l’adjudicatari haurà d’acreditar el compliment
de les obligacions laborals. A aquest efecte presentarà quan el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell ho requereixi:
-

Relació de personal adscrit al servei on es detalli la titulació de cadascun d’ells.

-

Còpia dels TC’ s del personal adscrit al servei.
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2.9) Infraccions i penalitats
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la
garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els
articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les
prestacions definides en el contracte.

2.10) Causes de resolució:
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i concordants de la
LCSP.

2.11) Confidencialitat de la informació:
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
seva finalitat.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
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De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada per
aquests com a confidencial.

2.12) Protecció de dades de caràcter personal:
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableixen el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
L’adjudicatari del contracte, en qualitat d’encarregat del tractament, haurà d’aplicar
mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que els
tractaments de les dades personals necessàries per a l’execució del contracte es
realitzin de conformitat amb la normativa esmentada al paràgraf anterior i d’acord amb
la clàusula 2.4 del present plec.

2.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics:
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consell de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu
electrònica:
https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=8102710007&codiDeparta
ment=8102710007.
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Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s’hagi accedit al seu contingut.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació, com al contracte.

Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
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seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura del DEUC/declaració responsable i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la
resta dels Estats membres”.

2.14) Responsable del contracte:
La persona responsable del contracte és el Sr. David Palou, tècnic de l’àrea de
sanejament del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, llevat que se'n designi una altra en el
seu lloc per impossibilitat d'aquesta.
III.- PRERROGRATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ, JURISDICCIÓ I RECURSOS

3.1) Prerrogatives de l’administració:
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,
suspendre’n l’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.
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3.2) Resolució d’incidències i dubtes interpretatius:
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP.

3.3) Règim de recursos:
3.3.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i
es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.

3.3.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, i contra els acords que adopti l’òrgan de contractació en
l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, es pot interposar el recurs potestatiu de
reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’acord amb el que
disposa l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
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Alternativament, es pot interposar directament recurs davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció
de la notificació, d’acord amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

3.4) Règim jurídic de la contractació:
3.4.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de
contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
-

-

-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
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.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució del contracte, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
3.5) Règim d’invalidesa:
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.
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3.6) Jurisdicció competent:
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
Rafel Panadés i Farré
El president
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ANNEX 1
DOCUMENT EUROPEU UNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
(Omplir les dades del document que s’inclou en un document a part)
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ANNEX 2

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA AMB CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

«_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___del municipi de ________, amb
NIF núm. _________, en representació de la societat/entitat ___________________,
amb CIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació del “servei
de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de la Comarca del Pla
d’Urgell” per procediment obert, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que
conec els Plecs que serveixen de base al contracte i els accepto íntegrament, prenent
part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte.

A aquests efectes, fa constar:
-

Que CONEIX el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que serveixen de base a aquesta licitació.
Que ACCEPTA incondicionalment les seves clàusules i,
Que REUNEIX totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Administració.

I per això, formula oferta econòmica:
OFERTA ECONÒMICA

-

21% IVA

TOTAL

Reducció del termini d’execució........................................................................

SIGNATURA ELECTRÒNICA
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