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de

Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis de distribució i
comercialització del llibre “Unes colònies d’aventura” d’acord amb el Plec
Prescripcions tècniques. (PPT). No es procedeix a la divisió atès la naturalesa de la
prestació.
Clàusula 2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que
consten en el PPT. És procedeix a la seva externalització atès la manca d’elements
materials i personals suficients i propis del Consell Comarcal per poder-ho duu a
terme.
Clàusula 3. Règim jurídic del contracte
D’acord amb el que disposa l’article 15 del 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, es tipifica el present contracte com un
contracte administratiu de serveis.
El contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives (PCAP) i pel
PPT, 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:
a) 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 (LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) 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).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
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).

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti
d’aplicació.
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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 de la cosa pactada, no eximeix
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Clàusula 4. Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del
vocabulari comú de Contractes Codi CPV (vocabulari comú de contractes
públics)
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és - 79824000-6.

Clàusula 5. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació és 3.000,40 €. Aquest pressupost és el sumatori del
pressupost net de 2.885,00 € sense IVA euros més l’import de l'IVA 115,40 euros al
tipus del 4 %, corresponent a la distribució total dels 500 libres.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de
licitació. Si el preu ofertat per l’empresa licitadora supera el pressupost base de
licitació l’oferta serà íntegrament rebutjada.
El preu del contracte es determina en funció d’un preu unitari essent el seu màxim
licitació: 5,77 € sense IVA per llibre que correspon al 50% de l’import de la venda a
favor de l’adjudicatari, tenint en compte que no es podrà modificar el preu de venda
que es fixa en 11,54 € sense IVA.
El valor estimat (VE) del contracte és de 2.885,00 euros, sense incloure l'Impost
sobre el Valor Afegit.

Clàusula 6. Durada del contracte
La durada del contracte serà fins el dia 31 de desembre de 2021, comptador a partir
de la data següent a la data de formalització del contracte.

Clàusula 7. Òrgan de contractació i perfil del contractant
L’òrgan de contractació és el President del Consell Comarcal del Bages. Les seves
dades son accessibles en:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consell
+Comarcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803

El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consell
+Comarcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803
Clàusula 8. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
El procediment d’adjudicació és l’obert simplificat previst a l’apartat 6 de l’article 159
LCSP.
El termini per a la presentació d’ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant
La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es
podrà trobar en el perfil de contractant. Les ofertes presentades fora d’aquest
termini no seran admeses.
Les ofertes s’hauran d’entrar a través del perfil del contractant fent ús del sobre
digital 2.0 .
Per obtenir més informació sobre el Sobre Digital 2.0
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consul
tiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital2.0/

Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament diferent a l’indicat no seran
admeses.

Clàusula 9. Requisits de les empreses licitadores i documentació a enviar
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte.
Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha d’enviar, en un únic sobre digital,
la següent documentació:
1.Declaració responsable segons el model següent:
Pàgina 4 de 15

En/Na. , major d’edat, amb DNI núm. , actuant en el seu propi nom i
representació/en nom i representació de l’empresa , amb NIF núm. , domicili social a
, c/ , núm. , CP i
DECLARO RESPONSABLEMENT:
1. Que en el perfil de contractant del Consell Comarcal s’ha publicat un anunci de
contractació per ________________________________.
2. Que l’empresa a la qual represento disposa de l’experiència i capacitat
professional apropiada i dels mitjans tècnics i personals adequats i suficients per
prestar amb garanties el contracte esmentat.
3. Que l’empresa a la qual represento reuneix totes les condicions i requisits
establerts en 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, per poder
contractar amb el Consell Comarcal i que els seus administradors i representants,
així com la persona que signa aquesta declaració, no estan incursos en cap
prohibició per contractar amb el sector públic, d’acord amb l’article 71 del mateix text
legal.
4. Que l’empresa a la qual represento es troba al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, i als efectes de la seva comprovació autoritza expressament al
Consell Comarcal de Bages a que obtingui per mitjans electrònics les dades de
l’Agència Estatal d’Administració Tributaria (AEAT), d’aquest Consell Comarcal del
Bages i de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) que acreditin
aquestes circumstàncies.
5. Que l’empresa a la qual represento compleix les obligacions legals en matèria de
prevenció de riscos laborals.
6. Que l’empresa a la qual represento compleix les obligacions legals en matèria
d’igualtat efectiva de dones i homes.

Per a empreses que conformen grup empresarial
Què l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i que
l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................ es
presenta/en també a la present licitació.

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
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contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.

(Lloc i data)
(signatura del/de la proposant)
2. Dades per a la notificació de qualsevol resolució relacionada amb la
contractació, d’acord amb el model següent:
“En/Na..................................... amb NIF núm. .............................., domiciliat/da per a
tots els actes d’aquest procediment de contracte a ........................................, carrer
......................................... núm. ..........., telèfon ........................, actuant en nom propi
(o en representació de l’empresa .................................... amb CIF núm.. ................., i
domicili social a ........................... carrer...............................núm. ....):
AUTORITZA
A les següents persones que es relacionen a continuació, amb el seu nom i
cognoms, adreça electrònica i NIF, a rebre les notificacions electròniques que li
siguin trameses pel Consell Comarcal del Bages, de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP, així com allò que disposa la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Nom i Cognoms
-

NIF

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

I per què així consti, signo aquesta autorització.
(Lloc, data i signatura)”.
- l’oferta i proposta distribució segons el model següent:
“El/la
Sr./Sra............................................................................................
amb
residència a ......................................., al carrer.................................número............, i
amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits
que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb
expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats, i :

- pel al preu unitari __________________€ i ___________€ que corresponen
a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
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- realitzaré la distribució en _______________(nombre) de punts de venda
que són els següents (cal escriure la denominació dels punts de venda).

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica i proposta de distribució.
(lloc i data )
Signatura”

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes
L’adjudicació es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu, essent
l’adjudicatari qui obtingui major puntuació essent el màxim 40 punts. S’aplicaran els
següents criteris d’adjudicació tots avaluables automàticament ordenats per ordre
decreixent segons la ponderació atorgada.
CRITERI
PUNTUACIÓ
1) El preu unitari de licitació podrà ser
Màxim de 10 punts
millorat a la baixa, atribuint-se una
puntuació de fins 10 punts.
S’aplicarà la fórmula següent:
Pi = 10 * (Bi/Bmax)
Pi = puntuació de l’oferta i
Bi = Baixa del preu de l’oferta i = preu licitació –
preu oferta i
Bmax = Baixa màxima de totes les ofertes
presentades

2) Amb una valoració d’1 punt per cada
punt de venda a la comarca del Bages
del que es distribueixi el llibre amb una
màxim de 30 punts (caldrà llistar en la
proposta les llibreries)

Màxim de 30 punts

Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats si s’allunya
respecte la mitjana de les ofertes amb:
- un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el
cas d’un únic licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de
licitació.
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L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en
l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.
Clàusula 11. Valoracions de les ofertes i proposta d’adjudicació
La valoració de les ofertes es realitzarà per la Cap de Serveis Socials Bàsics, Dones
i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages
En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP.

Clàusula 12. Adjudicació i formalització del contracte
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 10 dies a
comptar del dia final de presentació de les proposicions. Transcorregut el termini
anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a
retirar la seva proposta.
L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia
en el perfil de contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació
relativa a la seva valoració.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de
tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i es
publicarà en el perfil de contractant. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària
una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment en unió temporal abans de la
formalització del contracte.
Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el
contracte s’entendrà que retira la seva oferta i el Consell Comarcal sol·licitarà la
documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, i reclamar, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta una
penalització per valor del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

Clàusula 13. Execució del contracte. Abonaments al contractista
La persona responsable del contracte és la Cap de Serveis Socials Bàsics, Dones i
Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages. L’execució del contracte
s’iniciarà el dia següent al de la seva formalització
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el PPT, per mitjà dels
documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte.
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L’editorial s’obliga a presentar anualment al Consell Comarcal del Bages, durant el
mes de gener de l’any següent, un certificat en el qual consti la liquidació de vendes
d’exemplars de l’obra efectuades durant l’any natural immediatament anterior, amb
expressió del nombre de venuts, en dipòsit, distribuïts i en magatzem, així com el
preu de venda sense IVA segons catàleg.
El preu del contracte que s’estableix en un preu unitari de 5,77€ (sense IVA) serà
ingressat directament per l’adjudicatària en el moment de l’adquisició. Caldrà
ingressar al compte corrent ES98 0182 6035 4802 0161 9023 del Consell Comarcal
del Bages de l’import resultant de la liquidació anual esmentada que serà per cada
llibre venut la diferència entre el preu unitari d’adjudicació i el preu màxim de venda
S/IVA.
D'informar-se deficiències, s'obrirà procediment contradictori i es liquidarà el
contracte a resultat d'aquest procediment.
Clàusula 14. Condicions d’execució i obligacions del contractista.
L’empresa contractista queda vinculada per l’oferta que hagi presentat i està
obligada a:
- 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, i en particular les que estableix
l’annex V de la LCSP.
- A complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat i fiscals. L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental,
social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats
en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les
derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició
de penalitats a què es refereix aquest plec.
- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la
seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució
del contracte. si el contracte implica contacte habitual amb menors d’edat. En cas de
subrogació de personal haurà de presentar, en el termini de 15 dies des de la data
de formalització del contracte, la declaració responsable indicant que té en el seu
poder la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de
cadascun dels treballadors que executen aquest contracte.
- Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament al Consell Comarcal
qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva
situació laboral s'ajusta a dret si el contracte implica contacte habitual amb menors
d’edat “i aportar anualment la declaració responsable indicant que té en el seu poder
la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de
cadascun dels treballadors que executen aquest contracte”.
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- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també serà l'enllaç amb els corresponents serveis
comarcals i el responsable del contracte.
- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres
mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
- Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i
en tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte
l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel
que fa a la Legislació d’Integració de persones amb discapacitat la contractació amb
particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres
Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i
obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.
- En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes,
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
- Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de
respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la
desenvolupin i del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. A partir del
25/05/2018 també s’haurà de complir el que regula el Reglament General de
Protecció de Dades de l’Unió Europea 2016/679, data en què serà exigible aquesta
norma. el contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà
en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.
A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el
PPT , l’adjudicatari també haurà de:
- Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui
accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte,
l'adjudicatari/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del
contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de
garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte
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compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
- Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les
corresponents al nivell requerit opció 1: alt opció 2: mig opció 3: bàsic, i són
d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes,
programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els
termes que estableix aquell reglament.
- Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions
que a l’efecte li trameti el Consell Comarcal i de forma confidencial i reservada,
no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats
diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un
cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per
resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest
plec.
- Tornar al Consell Comarcal, en tots el casos d’extinció contractual, les dades
de caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti
alguna dada objecte del tractament.
- Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per
a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.
- Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals
- Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.

Clàusula 15. Modificació del contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació no podrà modificar el
contracte
Clàusula 16. Subcontractació
En el present contracte resta prohibida la subcontractació.
Clàusula 17. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.
Clàusula 18. Responsabilitat en l’execució del contracte
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Constitueixen
a) Faltes molt greus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan no constitueixi falta molt
greu.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan no constitueixi falta molt
greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment
que no produeixi resolució del contracte, el Consell Comarcal podrà aplicar les
sancions següents:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte, entès com a
import d’adjudicació.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 % del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 % del preu del contracte.
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En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista
perquè pugui formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de
contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.
Clàusula 19. Personal
El contractista és el responsable del seu personal i el coordinarà i l’organitzarà de tal
manera que el contracte es compleixi correctament. El canvi de personal del
contractista no podrà tenir com a conseqüència el menysteniment o el desistiment de
cap de les funcions que li corresponent ni de les habilitats del seu personal per
prestar el contracte.
El contractista ha de prestar el servei en tots els seus termes i proveir les vacants
que es puguin produir per malaltia, absència, vacances o qualsevol altra causa. El
contractista és el responsable del compliment de les prescripcions de la normativa
de seguretat i salut i vetllarà per què tot el seu personal conegui i actuï conforme a
les normes establertes per a la prevenció de riscos.
Tot el personal adscrit al contracte s’ha de poder adreçar al públic en català i en
castellà indistintament, amb correcció i respecte, per la qual cosa, i si és el cas, el
contractista s’encarregarà de la formació. El personal adscrit al servei públic ha de
disposar dels coneixements suficients, tant a nivell pràctic com tècnic, que assegurin
la correcta interpretació de les instruccions rebudes del Consell Comarcal, així com
explicar-se correctament.
El contractista informarà el Consell Comarcal d’aquells aspectes de la seva
organització interna que es relacionin amb el compliment del contracte en la mesura
en què raonablement ho pugui sol·licitar el Consell Comarcal.
El Consell Comarcal es reserva el dret de demanar la substitució de qualsevol
membre d’aquest personal. Si després d’un canvi d’impressions entre el Consell
Comarcal i el contractista continua considerant-se necessària la substitució, el
Consell Comarcal ho notificarà per escrit al contractista. El contractista retirarà la
persona a la qual es posen objeccions en rebre tal comunicació i aportarà de
seguida, a càrrec seu, un substitut adequat. El contractista es farà càrrec de la
despesa econòmica que es pugui derivar d’aquest fet.
Clàusula 20. Danys causats per l’execució del contracte
El contractista és responsable de la qualitat dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
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El contractista haurà de rescabalar el Consell Comarcal o al personal que en depèn
pels danys i indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de dol o negligència en el
compliment de les obligacions resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la
indemnització es determinarà pel Consell Comarcal en raó dels perjudicis causats,
amb audiència prèvia del contractista i sense perjudici de l'acció penal que en el seu
cas procedeixi. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a
terceres persones durant l'execució del contracte.
Clàusula 21. Notificacions
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació
de l’adjudicació s’ efectuaran per mitjans electrònics.
Aquesta notificació s’efectuarà mitjançant un sistema que garanteix la posada a
disposició de la notificació en el lloc web del Consell Comarcal del Bages. El
sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça que a tal efecte s’indiqui,
en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació. Així mateix, també es podrà enviar,
via SMS, a un telèfon que s’indiqui, que tindrà la naturalesa de preavís.
L’accés a les notificacions electròniques s’efectuarà pel representant legal o les
persones de l’empresa habilitades a tal efecte a l’apartat de notificacions del web del
Consell Comarcal del Bages (https://www.seu-e.cat/web/ccbages/seu-electronica), i
autenticats mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació
classificades per l’Agència Catalana de Certificació - CATCert.

Clàusula 22. Prerrogatives
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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Clàusula 23. Recursos
Els anuncis de la 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 d’aquest contracte són susceptibles de
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva
interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en
el termini de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la
desestimació tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA N.I.F: P-5800009-B - DIR3: L06090007 - Tel. 93 693 03 50 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat

