Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc per al
subministrament de material electoral amb motiu de la celebració
d’eleccions al Parlament de Catalunya. (Exp. GO 2016 100)
Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regulen aquesta licitació estan disponibles a l’adreça d’Internet del Perfil de
contractant del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge detallada en la clàusula segona d’aquest Plec.
Índex de clàusules
I- DISPOSICIONS GENERALS
Primera:
Segona:
Tercera:
Quarta:
Cinquena:
Sisena:
Setena:
Vuitena:
Novena:
Desena:

Objecte de l’Acord marc
Òrgan de contractació
Unitat Administrativa
Departament destinatari
Règim jurídic
Valor estimat de l’Acord marc i pressupost de licitació
Període de vigència
Utilització mitjans electrònics
Aptitud per contractar
Solvència de les empreses licitadores

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC
Onzena:
Dotzena:
Tretzena:

Catorzena:

Quinzena:
Setzena:
Dissetena:
Divuitena:

Procediment d’adjudicació
Requisitis i condicions per a la licitació
Primera part del procés de selecció de les empreses
adjudicatàries: documentació a aportar per les empreses
licitadores (sobre A)
Segona part del procés de selecció de les empreses
adjudicatàries: determinació de les ofertes més
avantatjoses (sobre B)
Documents i dades de les empreses licitadores de
caràcter confidencial
Termini de presentació de proposicions
Mesa de contractació
Obertura dels sobres que contenen la documentació
de les empreses licitadores

III.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC
Dinovena:
Vintena:
Vint-i-unena:
Vint-i-dosena:

Renúncia o destistiment
Classificació d’ofertes de l’Acord marc
Acreditació documentació prèvia a l’adjudicació de
l’Acord marc
Règim de la garantia definitiva
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Vint-i-tresena:

Adjudicació, formalització i perfecció de l’Acord marc

IV- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVATS DE L’ACORD MARC
Vint-i-quatrena:
Vint-i-cinquena:
Vint-i-sisena:
Vint-i-setena:
Vint-i-vuitena:
Vint-i-novena:
Trentena:
Trenta-unena:

Designació de responsables per part de les empreses
Obligacions derivades del compliment de l’Acord marc
Prerrogatives de l’Administració
Modificació de l’Acord marc i contractes derivats
Variació de l’aptitut per contractar de les empreses
adjudicatàries
Successió de les empreses adjudicatàries
Obligacions de les empreses adjudicatàries en la
utilització de la llengua catalana
Confidencialitat de dades

V.- CONTRACTACIÓ DERIVADA DE L’ACORD MARC
Trenta-dosena:
Trenta-tresena:
Trenta-quatrena
Trenta-cinquena:
Trenta-sisena:
Trenta-setena:
Trenta-vuitena:
Trenta-novena
Quarantena:

Encàrrecs de subministraments amb concreció
de condicions
Compliment de terminis i correcta execució dels
subministraments
Control de l’execució dels encàrrecs de
subministraments
Resolució d’incidències
Abonaments a l’empresa contractista
Responsabilitat
Compliment d’obligacions derivades de
disposicions sectorials i de clàusules socials
Termini de garantia
Durada i extinció dels encàrrecs de servei
derivats de l’Acord marc

VI.- SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DE L’ACORD MARC I
CONTRACTES DERIVATS, JURISDICCIÓ COMPETENT
RECURSOS
Quaranta-unena:
Quaranta-dosena:
Quaranta-tresena:
Quaranta-quatrena:

I

DELS SEUS
RÈGIM DE

Causes de suspensió
Causes de resolució
Jurisdicció competent
Mesures provisionals i recursos
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ÍNDEX D’ANNEXOS:

Annex 2:
Annex 3:
Annex 4:
Annex 4.1:
Annex 4.2:
Annex 4.3:
Annex 4.4:
Annex 5 :
Annex 6 :
Annex 7:
Annex 8:

Declaració responsable
Criteri d’adjudicació
Oferta econòmica
Oferta econòmica Lot 1: Sobres electorals
Oferta econòmica Lot 2: Paperetes
Oferta econòmica Lot 3: Manual d’instruccions per als
membres de les meses electorals
Oferta econòmica Lot 4: Impresos electorals
Protecció de dades de caràcter personal
Declaració responsable compliment obligacions
riscos laborals
Model de declaració responsable de no haver-se
donat de baixa a la matrícula de l’IAE
Model informatiu de presentació de la documentació
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I-DISPOSICIONS GENERALS
PRIMERA.- OBJECTE DE L’ACORD MARC
L’Acord marc té com a objecte la selecció de les empreses que podran
subministrar el material electoral necessari per la celebració d’eleccions al
Parlament de Catalunya i l’establiment dels requisits i condicions als que han de
sotmetre’s els contractes derivats del mateix, durant el període de vigència.
L’Acord marc podrà tenir un nombre il·limitat d’empreses adjudicatàries
L’Acord marc, d’acord amb la tipologia del material electoral a subministrar, es
divideix en els següents lots:
Lot 1. Sobres electorals
Lot 2. Paperetes
Lot 3. Manual d’instruccions per als membres de les meses electorals
Lot 4. Impresos electorals
El detall dels subministraments inclosos per a cada lot queda especificat en les
prescripcions primera, segona, tercera i quarta del plec de prescripcions tècniques
d’aquest Acord marc.
Amb motiu de la celebració d’un procés electoral, es convidarà a tots els
adjudicataris de l’Acord marc a que presentin una nova oferta econòmica. Aquesta
nova oferta econòmica, en cap cas, no podrà superar els preus unitaris oferts en
l’Acord marc, pels quals van resultar adjudicataris.
Mentre estigui vigent l’Acord marc, el Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge no es compromet a adquirir una quantitat
determinada de béns en estar subordinada a les necessitats de l’Administració
Electoral, sense que els contractistes adjudicatàris puguin exigir peticions de
quantitats determinades o d’imports mínims com a condició del subministraments.
La tipologia d’articles que constitueixen l’objecte de l’Acord marc s’identifica a
partir del vocabulari comú de contractes públics (CPV), Reglament (CE) 213/2008,
pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell
que aprova el vocabulari comú de contractes públics (CPV) i les Directives
2004/17/CE i 2004(18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV.
La codificació dels subministraments objecte d’aquest Acord marc és la que es
detalla a continuació:

Lot 1 Sobres electorals

Descripció Codi

4

CODI CPV
CODI CPA

30199230-1 Sobres
21.23.12 Sobres, sobres-carta, targetes
postals de paper o cartró; capses de cartró
que continguin material de papereria.
Lot 2 Paperetes
Descripció Codi
CODI CPV
22900000-9 Impresos varis
CODI CPA
21.23.13 Altres tipus de paper i cartró del tipus
emprat per escriure o imprimir i altres finalitats
gràfiques impresos, estampats o perforats.
Lot
3
Manual Descripció Codi
d’instruccions
per
als
membres de les meses
electorals
CODI CPV
22000000-0 Impresos i productes relacionats
CODI CPA
21.23.13 Altres tipus de paper i cartró del tipus
emprat per escriure o imprimir i altres finalitats
gràfiques impresos, estampats o perforats.
Lot 4 Impresos electorals
Descripció Codi
CODI CPV
22000000-0 Impresos i productes relacionats
CODI CPA
21.23.13 Altres tipus de paper i cartró del tipus
emprat per escriure o imprimir i altres finalitats
gràfiques impresos, estampats o perforats.

SEGONA.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L’òrgan de contractació de l’Acord marc és el secretari general del Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d’acord amb l’article 11 del
Decret 96/2001, 20 de març, sobre organització i competències per a la
contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris,
relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres organismes
públics.
El Perfil de contractant del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge es troba ubicat a la Plataforma de serveis de contractació
pública: http://governacio.gencat.cat/contractacio

TERCERA.- UNITAT ADMINISTRATIVA
El Servei de Contractació i Patrimoni del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, és la unitat responsable de la tramitació
d’aquest expedient; té el seu domicili a la Via Laietana, 26 (08003 Barcelona),
telèfon 93 567 17 05, fax 93 567 17 47 i correu electrònic:
contractacio.governacio@gencat.cat

QUARTA.- DEPARTAMENT DESTINATARI
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El destinatari dels subministraments objecte d’aquest Acord marc és el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUENA.- RÈGIM JÚRÍDIC
L’Acord marc i els contractes derivats d’aquest es regeixen per aquest Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, els quals
tenen caràcter contractual, de manera que les seves clàusules s’han de
considerar part integrant d’aquest i dels contractes que se’n derivin.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
-

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

-

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant (TRLCSP).

-

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.

-

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).

-

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot
allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
sector públic (d’ara endavant, Llei 25/2013); Llei 29/2010, de 3 d’agost, de
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva
normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es
regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la
contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31
de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya i Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el
desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la
Generalitat.

-

Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
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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’execuciò de la cosa pactada, no
eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-la.
SISENA.- VALOR ESTIMAT DE L’ACORD MARC I PRESSUPOST DE
LICITACIÓ
En el moment de celebrar aquest Acord marc no es pot definir amb exactitud el
nombre de material electoral a subministrar i, per tant, s’ha pres com a referència
les quantitats de material subministrat durant les eleccions al Parlament de
Catalunya l’any 2015. Les dades de les eleccions al Parlament de Catalunya de
l’any 2015 s’adjunten a títol informatiu en l’annex 2 del Plec de prescripcions
tècniques d’aquest Acord marc.
Així mateix, per a determinar els preus unitaris màxims de licitació de l’Acord marc
s’han tingut en compte els preus unitaris del material electoral adquirit durant les
eleccions al Parlament de Catalunya celebrades els anys 2012 i 2015.
Les ofertes dels licitadors hauran de contenir el preu ofert, sense superar els
preus màxims que es detallen a continuació:
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Lot núm. 1: Sobres electorals.
PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

PREUS
MÀXIMS
AMB IVA

S.1.Sobre de votació bilingüe

0,01284 €

0,02 €

S.1.Sobre de votació trilingüe

0,07000 €

0,08 €

S.2.1 Sobre per a la tramesa de documentació vot correu CER

0,07140 €

0,09 €

S.2.1 SobreTrilingüe

0,45000 €

0,54 €

S.2.2 Sobre per a la atramesa de documentació vo correu CERA

0,08760 €

0,11 €

S.2.2 Sobre trilingüe

0,30000 €

0,36 €

S.3 1 Sobre per a la taramesa vot correu CER a president mesa

0,01750 €

0,02 €

S.3.1 Sobre trilingüe

0,12000 €

0,15 €

S.3.2a Sobre per a la tramesa no gruïta vot correu ERTA a president

0,03400 €

0,04 €

S.3.2a Sobre trilingüe

0,20000 €

0,24 €

S.3.2b Sobre per a la tramesa gratuïta vot correu ERTA a president

0,03400 €

0,04 €

S.3.2b Sobre trilingüe

0,20000 €

0,24 €

S.3.3 Sobre per a la tramesa copi nomenament d'interventors a president

0,01650 €

0,02 €

S.3.3 Sobre trilingüe

0,21000 €

0,25 €

S.4.1 Sobre per a la tramesa del vot correu CERA a Espanya a presid.

0,03000 €

0,04 €

S.4.1 Sobre trilingüe

0,17000 €

0,21 €

S.4.2 Sobre per a la tramesa vot correu CERA al president junta elect.

0,02100 €

0,03 €

S.4.2 Sobre trilingüe

0,16000 €

0,19 €

S.5 Sobre bossa de lliurament de la documentació electoral de la mesa

0,05423 €

0,07 €

S.5 Sobre trilingüe

0,31000 €

0,38 €

S.6 Sobre per a la tramesa de la sol.licitud d'inscripció en el cens vot correu

0,01740 €

0,02 €

S.6 Sobre trilingüe.

0,08000 €

0,10 €

S.7a Sobre per a la tramesa no gratuïta vol correu CERA amb franqueig

0,07400 €

0,09 €

S.7a Sobre trilingüe

0,22000 €

0,27 €

S.7b Sobre per a la tramesa gratuïta vot correu CERA sense franqueig

0,07400 €

0,09 €

S.7b Sobre trilingüe

0,22000 €

0,27 €

S.7b e Sobre per a la tramesa gratuïta vot per correu CERA sense franqueig

0,07400 €

0,09 €

S.7b e Sobre trilingüe

0,22000 €

0,27 €

S10 Sobre tramesa talons devolució franqueig vot correu CERA i ERTA a JEP

0,45000 €

0,54 €

S10 Sobre trilingüe

0,22000 €

0,27 €

4,21847 €

5,10 €

MODEL

TOTAL
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Lot núm. 2: Paperetes.
PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

PREUS
MÀXIMS
AMB IVA

Paperetes vot bilingüe

0,00800 €

0,01

Paperetes vot trilingüe

0,00800 €

0,01

0,01600 €

0,02

MODEL

TOTAL

Lot núm. 3 Manual d’instruccions per als membres de les meses electorals.

PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

PREUS
MÀXIMS
AMB IVA

MIMM manual d'instruccions als membres de les meses electorals bilingüe

0,38000 €

0,46 €

MIMM manual trilingüe

0,89000 €

1,08 €

1,27000 €

1,54 €

MODEL

TOTAL
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Lot 4. Impresos electorals.

PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

PREUS
MÀXIMS
AMB IVA

M.1 Llista numerada de votants

0,68900 €

0,83 €

M.1 Llista numerada de votants trilingüe

3,00000 €

3,63 €

M.2 Rebut de lliurament des sobres amb la documentació mesa

0,01720 €

0,02 €

M.2 Trilingüe

0,77800 €

0,94 €

M.3 Certificat de votació o de no haver estat admès el vot

0,40500 €

0,49 €

M.3 Trilingüe

0,95800 €

1,16 €

VC. 1a Sol.licitud del vot per correu

0,02600 €

0,03 €

VC.1a Trilingüe

0,39500 €

0,48 €

FAVC full auxiliar del vot per correu

0,00800 €

0,01 €

FAVC Trilingüe

0,29500 €

0,36 €

CARTELL 1 Cartell d'identificació del col.legi electoral

0,09200 €

0,11 €

CARTELL 1 Trilingüe

0,84100 €

1,02 €

CARTELL 2 Cartell dìdentificació de la mesa electoral

0,01800 €

0,02 €

CARTELL 2 Trilingüe

1,60000 €

1,94 €

ACM Acta de constitució de la mesa

0,26000 €

0,31 €

ACM Trilingüe

1,60000 €

1,94 €

AEM Acta d'escrutini de la mesa

0,13000 €

0,16 €

AEM Trilingüe

1,08000 €

1,31 €

ASM Acta de la sessió de la mesa

0,21600 €

0,26 €

ASM Trilingüe

1,19000 €

1,44 €

13,59820 €

16,45 €

MODEL

TOTAL

Els preus unitaris oferts pels adjudicataris de l’Acord marc, per a cadascun dels
models que formen els lots, tindran caràcter de màxims i seran vinculants per a
l’adjudicatari en la posterior contractació derivada.
El preu ofert comprendrà totes les despeses, inclòs el lliurament dels
subministraments en el lloc designat per l’Administració.
Per calcular el pressupost estimat de licitació, que és merament orientatiu, atès
que es desconeixen amb exactitud les quantitats de material a subministrar, s’ha
fet una estimació del material en relació al material adquirit en les eleccions de
2015. Aquestes quantitats orientatives, que poden tenir variacions significatives
durant la vigència de l’Acord marc, es multipliquen pels preus màxims unitaris de
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cada model. El pressupost estimat de licitació, merament orientatiu, es detalla a
continuació:

Lot 1: sobres electorals. Pressupost estimat de licitació: 105.998,50 euros, més
22.259,66 euros d’IVA (21%)
Quantitats
estim ades

PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

MODEL

0,01284 €

59.069,14 €

S.1.Sobre de votació trilingüe

0,07000 €

416,50 €

87,46 €

S.2.1 Sobre per a la tramesa de documentació vot correu CER

0,07140 €

8.332,38 €

1.749,80 €

S.2.1 SobreTrilingüe

0,45000 €

225,00 €

47,25 €

S.2.2 Sobre per a la atramesa de documentació vo correu CERA

0,08760 €

4.077,78 €

856,33 €

S.2.2 Sobre trilingüe

0,30000 €

75,00 €

15,75 €

S.3 1 Sobre per a la taramesa vot correu CER a president mesa

0,01750 €

2.156,00 €

452,76 €

S.3.1 Sobre trilingüe

0,12000 €

60,00 €

12,60 €

S.3.2a Sobre per a la tramesa no gruïta vot correu ERTA a president

0,03400 €

1.128,80 €

237,05 €

S.3.2a Sobre trilingüe

0,20000 €

30,00 €

6,30 €

S.3.2b Sobre per a la tramesa gratuïta vot correu ERTA a president

0,03400 €

1.128,80 €

237,05 €

S.3.2b Sobre trilingüe

0,20000 €

30,00 €

6,30 €

S.3.3 Sobre per a la tramesa copi nomenament d'interventors a president

0,01650 €

679,47 €

142,69 €

S.3.3 Sobre trilingüe

0,21000 €

37,80 €

7,94 €

S.4.1 Sobre per a la tramesa del vot correu CERA a Espanya a presid.

0,03000 €

49,50 €

10,39 €

S.4.1 Sobre trilingüe

0,17000 €

25,50 €

5,35 €

S.4.2 Sobre per a la tramesa vot correu CERA al president junta elect.

0,02100 €

841,05 €

176,62 €

S.4.2 Sobre trilingüe

0,16000 €

40,00 €

8,40 €

S.5 Sobre bossa de lliurament de la documentació electoral de la mesa

0,05423 €

2.571,32 €

539,98 €

S.5 Sobre trilingüe

0,31000 €

54,25 €

11,39 €

S.6 Sobre per a la tramesa de la sol.licitud d'inscripció en el cens vot correu

0,01740 €

2.866,74 €

602,01 €

S.6 Sobre trilingüe.

0,08000 €

20,72 €

4,35 €

S.7a Sobre per a la tramesa no gratuïta vol correu CERA amb franqueig

0,07400 €

3.180,15 €

667,83 €

S.7a Sobre trilingüe

0,22000 €

60,50 €

12,70 €

S.7b Sobre per a la tramesa gratuïta vot correu CERA sense franqueig

0,07400 €

3.182,00 €

668,22 €

S.7b Sobre trilingüe

0,22000 €

66,00 €

13,86 €

S.7b e Sobre per a la tramesa gratuïta vot per correu CERA sense franqueig

0,07400 €

3.180,15 €

667,83 €

S.7b e Sobre trilingüe

0,22000 €

60,50 €

12,71 €

S10 Sobre tramesa talons devolució franqueig vot correu CERA i ERTA a JEP

0,45000 €

12.296,25 €

2.582,21 €

S10 Sobre trilingüe

0,22000 €

57,20 €

12,01 €

4.600.400 S.1.Sobre de votació bilingüe
5.950
116.700
500
46.550
250
123.200
500
33.200
150
33.200
150
41.180
180
1.650
150
40.050
250
47.415
175
164.755
259
42.975
275
43.000
300
42.975
275
27.325
260

Pressupost
licitació
Import IVA
estimat
(sense IVA)
12.404,52 €

TOTAL 4,21847 € 105.998,50 € 22.259,66 €

Lot 2: paperetes. Pressupost estimat de licitació: 454.095,60 euros, més
95.360,08 euros d’IVA (21%)
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Quantitats
estim ades

PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

MODEL

Pressupost
licitació
Import IVA
estimat
(sense IVA)

56.681.950 Paperetes vot bilingüe

0,00800 €

453.455,60 €

95.225,68 €

Paperetes vot trilingüe

0,00800 €

640,00 €

134,40 €

0,01600 €

454.095,60 €

95.360,08 €

80.000

TOTAL

Lot 3: manuals d’instruccions per a membres de les meses. Pressupost estimat
de licitació: 47.966,00 euros, més 10.072,86 euros d’IVA (21%)
Quantitats
estim ades

125.430
340

PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

MODEL

Pressupost
licitació
Import IVA
estimat
(sense IVA)

MIMM manual d'instruccions als membres de les meses electorals bilingüe

0,38000 €

47.663,40 €

10.009,31 €

MIMM manual trilingüe

0,89000 €

302,60 €

63,55 €

1,27000 €

47.966,00 €

10.072,86 €

TOTAL

Lot 4: impresos electorals. Pressupost estimat de licitació: 33.026,08 euros, més
6.935,47 euros d’IVA (21%)
Quantitats
estim ades

12.759
95
12.759
95
12.759
95
255.600
550
255.600
550
7.514
90
18.993
100
12.759
70
12.759
95
12.759
95

PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

MODEL

Pressupost
licitació
Import IVA
estimat
(sense IVA)

M.1 Llista numerada de votants

0,68900 €

8.790,95 €

1.846,10 €

M.1 Llista numerada de votants trilingüe

3,00000 €

285,00 €

59,85 €

M.2 Rebut de lliurament des sobres amb la documentació mesa

0,01720 €

219,45 €

46,09 €

M.2 Trilingüe

0,77800 €

73,91 €

15,52 €

M.3 Certificat de votació o de no haver estat admès el vot

0,40500 €

5.167,40 €

1.085,15 €

M.3 Trilingüe

0,95800 €

91,01 €

19,11 €

VC. 1a Sol.licitud del vot per correu

0,02600 €

6.645,60 €

1.395,58 €

VC.1a Trilingüe

0,39500 €

217,25 €

45,62 €

FAVC full auxiliar del vot per correu

0,00800 €

2.044,80 €

429,41 €

FAVC Trilingüe

0,29500 €

162,25 €

34,07 €

CARTELL 1 Cartell d'identificació del col.legi electoral

0,09200 €

691,29 €

145,17 €

CARTELL 1 Trilingüe

0,84100 €

75,69 €

15,89 €

CARTELL 2 Cartell dìdentificació de la mesa electoral

0,01800 €

341,87 €

71,79 €

CARTELL 2 Trilingüe

1,60000 €

160,00 €

33,60 €

ACM Acta de constitució de la mesa

0,26000 €

3.317,34 €

696,64 €

ACM Trilingüe

1,60000 €

112,00 €

23,52 €

AEM Acta d'escrutini de la mesa

0,13000 €

1.658,67 €

348,32 €

AEM Trilingüe

1,08000 €

102,60 €

21,55 €

ASM Acta de la sessió de la mesa

0,21600 €

2.755,94 €

578,75 €

ASM Trilingüe

1,19000 €

113,05 €

23,74 €

TOTAL

13,59820 €

33.026,08 € 6.935,48 €

El valor estimat de l’Acord marc, de conformitat amb els criteris establerts en
l’article 88 del TRLCSP, s’ha calculat tenint en compte la despesa que
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potencialment es generarà durant tota la possible durada de l’Acord marc,
incloent-hi les seves possibles modificacions previstes en la clàusula vint-i-setena
d’aquest Plec.
Seguint aquests criteris, el valor estimat de l’Acord marc es fixa per a tota la seva
durada, incloent-hi les possibles modificacions, en 897.520,65 euros, IVA exclòs i
en relació als lots descrits en la clàusula primera d’aquest Acord marc es
desglossa de la següent manera:
Lots
Lot 1. Sobres electorals
Lot 2. Paperetes
Lot 3. Manuals instruccions membres
meses electorals
Lot 4. Impresos electorals
Total VEC

Valor estimat lot
148.397,91€
635.733,84€
67.152,40€
46.236,50€
897.520,65€

D’aquest Acord marc no se’n deriven obligacions econòmiques per al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Les
obligacions econòmiques seran exclusivament les que resultin de la contractació
derivada de l’Acord marc, d’acord amb la clàusula trenta-dosena d’aquest Plec.
En aquest Acord marc s’estableixen els termes necessaris per a l’adjudicació dels
seus contractes derivats. Els lliuraments del material electoral a subministrar en
els contractes derivats d’aquest Acord marc queden subordinats a les necessitats
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i aquestes
no es poden definir amb exactitud en el moment de celebrar aquest Acord marc.
L’adjudicació d’aquests contractes derivats es regirà pel que s’estableix en
l’apartat 2 de l’article 198.4 del TRLCSP, tal i com s’estableix en la clàusula trentadosena d’aquest Plec.
Aquest Acord marc no té despesa associada i, per tant, no comporta reserva de
crèdit, ja què serà en la contractació derivada on es concreti la despesa per a
cada actuació que d’ell se’n derivi.
SETENA.- PERÍODE DE VIGÈNCIA
El termini de vigència de l’Acord marc serà de quatre anys, a comptar des de la
data de la seva formalització.
VUITENA.- UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS
8.1 D’acord amb les previsions establertes a la disposició addicional quinzena i
setzena del TRLCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques; pel Decret 96/2004, de 20
de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i
telemàtic en la contractació de l’Administració de la Generalitat i pel Decret
56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la
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Generalitat de Catalunya; el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es
facin durant la fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest Acord
marc entre, d’una banda, les empreses licitadores i adjudicatàries i, de l’altra el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es realitzaran
amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu
electrònic que l’empresa hagi indicat en el Document Europeu Únic de
Contractació (d’ara endavant DEUC), part II.A: Informació sobre l’operador
econòmic.
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció que es posa a
la seva disposició en el Perfil de contractant del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, mitjançant la Plataforma de serveis de
contractació pública de la Generalitat http://governacio.gencat.cat/contractacio
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o
incidència que afecti la licitació. Amb aquesta finalitat caldrà fer un “clic” en
l’apartat “Voleu que us informem de les novetat?”, del corresponent anunci de
licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència
del procediment de licitació i d’adjudicació del present Acord marc es realitzarà
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual d’aquesta licitació de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i
la data i hora de publicació de la informació del tauler.
8.2 Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt
de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai
propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la
gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal accedir
a l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
8.3 Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la
vigència de l’Acord marc que es licita, així com durant el procediment de
contractació derivada i durant la vigència dels contractes derivats, s’efectuaran per
mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb el
TRLCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu común de
les administracions públiques. A aquests efectes, l’empresa ha d’indicar l’adreça
de correu electrònic on rebre els avisos de posada a disposició de la notificació.
Així, la persona o les persones autoritzades (Annex 2) per l’empresa per rebre les
notificacions rebran un correu electrònic indicant que la notificació corresponent
està a la seva disposició en l’e-NOTUM i hauran d’accedir a la mateixa mitjançant
l’enllaç que se li enviarà a l’efecte.
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8.4 Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu
s’efectuarà preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu,
els representants legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un
certificat de signatura electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per
qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de
Catalunya”, o bé DNI electrònic.
NOVENA.- APTITUD PER CONTRACTAR
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i formalitzar, si escau,
l’Acord marc, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
-

-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
preveu l’article 54 del TRLCSP.
No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de
contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar
recollides en l’article 60 del TRLCSP, la qual cosa poden acreditar per
qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 del TRLCSP.
Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula
desena d’aquest plec.
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible
per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del
contracte.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest Acord marc han d’estar compreses
dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i així s’acrediti
degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb
elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte.
Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no
estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o
d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en procediments
de contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren la seva
fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que hagin
adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han
compromès a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per
la infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera
exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha
adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per
evitar noves infraccions penals o faltes.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir durant
la vigència de l’Acord marc.
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9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques
s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre
Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació 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
escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb
la presentació del NIF.
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 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.
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. També han
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són
nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial
del Comerç (OMC).
9.3. En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de
licitació, per integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la
seva personalitat i capacitat. A més, cal indicar en un document privat el nom de
les empreses que la formen, el percentatge de la participació de cadascuna d’elles
en l’entitat, i la persona o ens designat perquè, durant la vigència del contracte,
exerceixi la plena representació de totes davant l’Administració. Així mateix, ha de
constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas de
resultar adjudicataris.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han
de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la
seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per
a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
El document, escriptura pública, en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar
signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unió i s’ha
de presentar abans de la formalització del contracte.
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9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses (UTE) per
participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la
funcionalitat “punt de trobada” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador.

DESENA.- SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
Solvència econòmica i financera
L’empresa licitadora haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera
d’acord amb l’article 75.1.a) del TRLCSP, mitjançant la presentació del volum
anual de negocis de l’empresa en els darrers tres anys, per un import mínim de:





Lot 1 Sobres electorals: 296.795,82 euros
Lot 2 Paperetes: 1.271.467,68 euros
Lot 3 Manual d’instruccions per als membres de les meses electorals:
134.304,80 euros
Lot 4 Impresos electorals: 92.473,00 euros

Si l’empresa es presenta a més d’un lot, la xifra mínima de volum de negoci anual
serà la suma de les xifres de volum de negoci requerides per a cada lot al que es
presenti.
L’acreditació d’aquest import es farà mitjançant els comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit i en cas contrari, per les
dipositades al registre oficial en que estigui inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica o professional
L’empresa licitadora haurà d’acreditar la seva solvència técnica o professional
d’acord amb l’article 77 del TRLCSP,amb els mitjans següents:
 Lot 1 Sobres electorals
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims
anys, indicant-ne l’import, les dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
Els subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari. L’import anual que l’empresari haurà
d’acreditar com executat durant l’any de major execució dels últims cinc
anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del
contracte és de 148.397,91 euros.
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b) Descripció de la maquinària tècnica de la qual es disposi que ha de tenir
una capacitat mínima d’impressió de 3.300.000 de sobres al dia.
c) Descripció de la maquinària tècnica de la qual es disposi que ha de tenir
una capacitat mínima de tall i manipulació de 1.400.000 de sobres al dia
Per tal d’acreditar el compliment dels requisits mínims de l’apartat b) i c),
l’empresa proposada com a adjudicatària haurà de presentar la fitxa tècnica de la
maquinària de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti
comprovar la capacitat d’impressió, tall i manipulació que té.
 Lot 2 Paperetes
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims
anys, indicant-ne l’import, les dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
Els subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari. L’import anual que l’empresari haurà
d’acreditar com executat durant l’any de major execució dels últims cinc
anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del
contracte és de 635.733,84 euros.
b) Descripció de la maquinària tècnica de la qual es disposi que ha de tenir
una capacitat mínima d’impressió de 35.000.000 de paperetes al dia.
c) Descripció de la maquinària tècnica de la qual es disposi ha de tenir una
capacitat mínima de tall i manipulació de 15.000.000 de paperetes al dia.
Per tal d’acreditar el compliment dels requisits mínims de l’apartat b) i c),
l’empresa proposada com a adjudicatària haurà de presentar la fitxa tècnica de la
maquinària de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti
comprovar la capacitat d’impressió, tall i manipulació que té.
 Lot 3 Manuals d’instruccions per als membres de les meses electorals
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims
anys, indicant-ne l’import, les dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
Els subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari. L’import anual que l’empresari haurà
d’acreditar com executat durant l’any de major execució dels últims cinc
anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del
contracte és de 67.152,40 euros.
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b) Descripció de la maquinària tècnica de la qual es disposi que ha de tenir
una capacitat mínima d’impressió de 75.000 manuals al dia.
c) Descripció de la maquinària tècnica de la qual es disposi ha de tenir una
capacitat mínima de tall i manipulació de 30.000 de Manuals d’instruccions
per als membres de les meses electorals al dia.
Per tal d’acreditar el compliment dels requisits mínims de l’apartat b) i c),
l’empresa proposada com a adjudicatària haurà de presentar la fitxa tècnica de la
maquinària de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti
comprovar la capacitat d’impressió, tall i manipulació que té.
 Lot 4 Impresos electorals
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims
anys, indicant-ne l’import, les dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
Els subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari. L’import anual que l’empresari haurà
d’acreditar com executat durant l’any de major execució dels últims cinc
anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del
contracte és de 46.236,50 euros.
b) Descripció de la maquinària tècnica de la qual es disposi que ha de tenir
una capacitat mínima d’impressió de 375.000 impresos electorals al dia.
c) Descripció de la maquinària tècnica de la qual es disposi ha de tenir una
capacitat mínima de tall i manipulació de 160.000 d’impresos electorals al
dia.
Per tal d’acreditar el compliment dels requisits mínims de l’apartat b) i c),
l’empresa proposada com a adjudicatària haurà de presentar la fitxa tècnica de la
maquinària de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti
comprovar la capacitat d’impressió, tall i manipulació que té.
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIO DE L’ACORD MARC
ONZENA.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
L’Acord marc s’adjudicarà mitjançant procediment obert, sent el preu l’únic criteri
d’adjudicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 138 i 150 del
TRLCSP. La tramitació de l’expedient es conceptua com de tramitació ordinària
d’acord amb la previsió de l’article 109 del TRLCSP.
La licitació s’anunciarà en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial
de l’Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons s’estableix en
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l’article 197.2 del TRLCSP i en el Perfil de contractant del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge; adreça d’internet:
http://governacio.gencat.cat/contractacio .
Les despeses de publicitat de la licitació de l’Acord marc aniran a càrrec dels
licitadors proposats com a adjudicataris dels corresponents lots. L’import màxim
de la despesa que en concepte de publicitat hauran d’abonar, entre tots els
licitadors proposats com a adjudicataris, es xifra en la quantitat apròximada de
2.210 euros (210 € pel que fa a l’anunci del DOGC i s’estima en 2.000 € pel que fa
a l’anunci del BOE). El càlcul de l’import definitiu en concepte d’anuncis a abonar
per a les empreses que hagin presentat les ofertes econòmicament més
avantatjoses es calcularà proporcionalment (a cada lot li correspondrà un 25% de
l’import total de la publicitat dels anuncis que es dividirà entre el total d’empreses
que hagin presentat les ofertes econòmicament més avantatjoses).
Els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions tècniques que
regulen aquesta licitació estan disponibles en el Perfil de contractant del
Departament
de
Governació,
Administracions
Públiques
i
Habitatge: http://governacio.gencat.cat/contractacio, en l’apartat corresponent a
l’anunci de licitació del present Acord marc.
Les empreses licitadores podran sol·licitar informació addicional o aclariments de
dubtes sobre el contingut dels plecs i la documentació a lliurar, accedint al tauler
d’anuncis (apartat “Dubtes i preguntes”) que figura en l’anunci de licitació publicat
al Perfil del contractant del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació
pública. Les respostes es publicaran en el mateix tauler d’anuncis.
DOTZENA.- REQUISITS I CONDICIONS PER A LA LICITACIÓ
12.1 D’acord amb l’article 54 del TRLCSP poden participar en aquest procediment
totes les persones, espanyoles o estrangeres, que tinguin aptitud per contractar,
és a dir, que tinguin personalitat i plena capacitat d’obrar, habilitació i acreditin la
solvència econòmica o financera i tècnica en els termes establerts a la clàusula
desena d’aquest Plec, i que no estiguin incurses en cap de les circumstàncies de
prohició per contractar fixades en l’article 60 del TRLCSP.
12.2 Per participar en la licitació, les empreses han de presentar dos sobres:
 Sobre A: un sobre marcat amb la lletra A per a cada empresa licitadora.
 Sobre B: un sobre marcat amb la lletra B per a cada empresa licitadora i per
cada lot al qual opta.
Juntament amb els sobres s’haurà de presentar l’Annex 8 Model informatiu
de presentació de la documentació.
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12.3 Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les
seves proposicions en sobres tancats, identificats i signats per qui licita o per la
persona que representa l’empresa, indicant el nom i cognoms o raó social de
l’empresa, la licitació a què concorren i el lot o lots pel/s qual/s licita/en.
Juntament amb els sobres s’haurà de presentar l’Annex 8 Model informatiu
de presentació de la documentació.
La documentació haurà d’anar, sempre que sigui possible, en fulls a doble cara i
grapada.
En el cas que una empresa licitadora es presenti a més d’un lot, haurà de
presentar tants sobres B com lots als que es presenti.
Els sobres i l’annex 8 Model informatiu de presentació de la documentació s’han
de presentar en el/s lloc/s i termini que s’assenyali en l’anunci de licitació. També
es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de
presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data
d’imposició de la tramesa en l’oficina postal acreditant que la imposició s’hagi
efectuat dins de termini i l’hora màxim assenyalats per a la recepció d’ofertes i
anunciant a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta preferentment mitjançant
correu electrònic a l’adreça contractacio.governacio@gencat.cat, com a màxim
abans de les 24 hores del darrer dia de la presentació de les ofertes. Sense la
concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la documentació.
La comunicació per correu electrònic que s’ha remès l’oferta, serà vàlida si
consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les
comunicacions i si s’identifiquen, de manera fefaent, les persones que remeten i
les persones destinatàries.
Alternativament, també es pot fer aquesta comunicació de presentació d’oferta
davant l’oficina postal mitjançant tèlex, fax o telegrama.
Transcorreguts 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta, enviada per correu, a l’òrgan de
contractació, aquesta no s’admetra en cap cas.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han d’estar
signades pels representants de totes les empreses que la composen.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses licitadores estrangeres han de
presentar tots els documents traduïts de forma oficial al català i/o al castellà.
L’acreditació oficial d’aquesta traducció s’haurà d’aportar, en el cas que aquesta
sigui requerida, abans de l’adjudicació de l’Acord marc.
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12.4 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per
sol·licitar informació addicional sobre els plecs de condicions i la documentació
complementaria i/o plantejar dubtes, a través del Perfil del contractant
http://governacio.gencat.cat/contractacio.
12.5 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present Plec, així
com del Plec de prescripcions tècniques i els seus annexos.
12.6 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició per lot.
Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes
normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites en el lot
en concret.
A la part externa de cada sobre ha de constar-hi clarament:







Denominació i NIF de l’empresa licitadora, domicili, telèfon i adreça
de correu electrònic de contacte
Identificació de l’objecte del contracte, número de l’expedient
Identificació del sobre (A, B)
Identificació del/s lot/s al/s qual/s licita amb la seva denominació
Nom i cognoms de la/les persona/es que, en representació de
l’empresa, signa/en la proposició
Firma de l’empresa licitadora o de la/les persona/es que la
representi/n

Els documents presentats a dins dels sobres han de ser originals.
12.7 Les empreses licitadores podran examinar els plecs de l’Acord marc a la
pàgina d’Internet del Perfil de contractant del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
https://contractaciopublica.gencat.cat.
12.8 Les empreses licitadores han de mantenir les seves ofertes durant el termini
de quinze dies a comptar des de l’endemà de l’obertura de les proposicions. En el
cas que s’haguessin de dur a terme els tràmits previstos en l’article 152.3 del
TRLCSP, el termini s’ampliarà en quinze dies hàbils.
Les empreses licitadores només poden presentar una única proposició per lot.
TRETZENA.- PRIMERA PART DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LES
EMPRESES ADJUDICATÀRIES: DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LES
EMPRESES LICITADORES (SOBRE A).
En aquesta clàusula s’especifiquen els documents que cal que aportin les
empreses licitadores en el sobre A, que serà un sobre únic per a cada licitador i
s’identificarà tal com s’ha descrit en la clàusula dotzena d’aquest Plec.
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CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
En el sobre A ha de presentar-se la següent documentació:
- Document europeu únic de contractació (DEUC)
- Declaració responsable, d’acord amb el model Annex 2
13.1 Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de
contractació (DEUC), per a cada un dels lots als quals es presentin, mitjançant el/s
qual/s declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i financera i
tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en les
clàusules novena i desena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap
prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per
demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la
resta de requisits que s’estableix en aquest Plec.
Les empreses licitadores han d’emplenar el formulari del DEUC que es posa
a la seva disposició en el Perfil de contractant del Departament de Governació,
Administracions
Públiques
i
Habitatge;
adreça
d’internet:
http://governacio.gencat.cat/contractacio, imprimir-lo, signar-lo i introduir-lo en
el sobre A.
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu
representant legal.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta
licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna
ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC
separat en el qual figuri, si escau, la informació requerida en les parts II a V del
formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha
de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicatària de l’Acord marc.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitat d’altres empreses de
conformitat amb el que preveuen els articles 63 del TRLCSP i 63 de la Directiva
2014/24/UE, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar
aquesta circumstància en el DEUC i presentar un altre DEUC separat per
cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui
intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors
econòmics autoritzats només han de facilitar en cada part dels formularis del
DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en
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el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no
figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, 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, acedir als documents o certificats
justificatius corresponents.
13.2 Declaració responsable, d’acord amb el model d’Annex 2
L’eventual falsedat en les declaracions de l’empresa licitadora podrà derivar en
causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons la previsió de
l’article 60.1.e) del TRLCSP, així com causa de resolució de l’Acord marc, tal com
s’estableix en la clàusula quaranta-dosena.
CATORZENA. SEGONA PART DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LES
EMPRESES ADJUDICATÀRIES: DOCUMENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA
(SOBRE “B”)
14.1 Documentació del sobre B
Les empreses licitadores hauran d’incloure en el sobre “B” l’oferta econòmica i
hauran de presentar tantes ofertes econòmiques com a lots als quals es presentin,
és a dir, hauran de presentar un sobre B per a cada lot que es presentin. Aquest/s
sobre/s “B” s’identificarà/n amb el lot al qual es liciti i amb la resta d’informació tal
com s’ha descrit en la clàusula dotzena.
Quedarà exclòs el licitador o licitadora que no hagi inclòs en aquest sobre la
proposició econòmica.
Els licitadors hauran de presentar, degudament emplenat i signat, el model de
proposició econòmica del lot o dels lots als que licitin (annex 4.1, 4.2, 4.3 o 4.4)
dintre del sobre B que correspongui.
14.2 Valoració de les proposicions i selecció ofertes econòmicament més
avantajoses.
La valoració de les proposicions i la selecció de les ofertes econòmicament més
avantatjoses per a cada un dels lots en que es divideixi l’Acord marc, es realitzarà
tenint com a únic criteri d’adjudicació el preu unitari i es prendrà com a referència
l’import ofert per l’empresa, exclòs l’IVA.
Els licitadors hauran de presentar una oferta econòmica indicant el preu màxim
unitari per a cada un dels models del/s lot/s a que es presenti/n.

24

L’oferta econòmicament més avantatjosa serà aquella en que els preus oferts per
a cada un dels models que conformen el lot en qüestió siguin iguals o inferiors als
preus màxims unitaris de licitació per cadascun d’aquests models.
Les ofertes tindran la consideració d’ofertes màximes en les futures contractacions
derivades.
Com que l’únic criteri valorable a considerar per a l’adjudicació d’aquest Acord
marc és el preu, el caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà
tenint en compte els paràmetres objectius establerts en l’article 85 del RGLCAP,
per referència al conjunt d’ofertes vàlides que s’hagin presentat.
Pel que fa al procediment i als efectes serà d’aplicació l’article 152 del TRLCSP.
La Mesa de contractació podrà demanar la informació complementària que resulti
adient per les comprovacions oportunes a les empreses licitadores o a les
autoritats competents.
QUINZENA. DOCUMENTS I DADES DE LES EMPRESES LICITADORES DE
CARÀCTER CONFIDENCIAL
Els documents i dades presentats per les empreses licitadores en el sobre A es
poden considerar de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la lleial competència
entre les empreses del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions
establertes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Les empreses licitadores hauran d’indicar, tal i com s’assenyala en l’article 140 del
TRLCSP, si escau, mitjançant la declaració responsable Annex 2, quins
documents i/o dades presentades del sobre A, al seu parer, puguin considerar-se
confidencials.
No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de
documents d’accés públic.
SETZENA.- TERMINI DE PRESENTACIO DE PROPOSICIONS
Els sobres, juntament amb l’annex 8 Model Informatiu de presentació de la
documentació, s’han de presentar davant el Registre del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge abans de la data límit
assenyalada als anuncis de licitació publicats al Diari Oficial de la Unió Europea,
al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Perfil
de contractant del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge.
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La documentació es lliurarà presencialment, tot i que també es poden presentar
per correu, sempre dins el termini establert, d’acord amb la clàusula 12.3.
En el supòsit que es produeixi l’ampliacio del termini de recepció de proposicions
per retard en la publicació de l’anunci o quan l’òrgan de contractació ha rebut les
proposicions trameses per correu dins els 10 dies naturals següents al termini de
presentació de proposicions, es comunicarà la data d’obertura de proposicions
mitjançant indicació en el Perfil de contractant del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge; a l’adreça d’Internet següent:
http://governacio.gencat.cat/contractacio
DISSETENA.- MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació que assisteix a l’òrgan de contractació en l’adjudicació de
l’Acord marc està integrada pels membres de la Comissió de Subministraments
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge:
Membres de la mesa titulars:









Presidenta: La directora de Serveis del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.
Vicepresidenta: La subdirectora general de Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge.
Secretària: La responsable de Contractació del Servei de Contractació i
Patrimoni del Departament de Governació, Administracións Públiques i
Habitatge.
Vocal: El cap del Servei de Contractació i Patrimoni del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Vocal: La responsable de Contractació i Patrimoni del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Vocal: La Cap de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.
Vocal: El titular de la Intervenció Delegada del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Vocal: Una persona lletrada de l’Assessoria Jurídica del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Membres de la mesa suplents:







Presidenta: La vicepresidenta.
Secretària: La responsable de Contractació i Patrimoni.
Vocal: La Cap de Servei de Gestió Econòmica.
Vocal: Una tècnica del Servei de Contractació i Patrimoni.
Vocal: La persona que es designi de l’Àrea de Processos Electorals i
Consultes Populars.
Vocal: Una persona en qui delegui l’interventor delegat del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, si escau.
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DIVUITENA.OBERTURA DELS SOBRES QUE
DOCUMENTACIÓ DE LES EMPRESES LICITADORES.

CONTENEN

LA

18.1 OBERTURA DEL SOBRE A
La Mesa de contactació qualificarà, en reunió interna, la documentació general
presentada per les empreses licitadores en el sobre A, dins el termini establert i
d’acord amb els requisits formals exigits i desestimarà aquelles empreses
licitadores que no aportin tota la documentació requerida.
Si la Mesa observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors
materials de caràcter esmenable ho ha de comunicar a les empreses licitadores
afectades perquè els corregeixin o esmenin, davant la pròpia Mesa de
contractació, en el termini màxim de tres dies hàbils.
Sens perjudici de la comunicació a les empreses interessades, l’òrgan de
contractació ha de fer públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil
de contractant.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar a les empreses licitadores els
aclariments necessaris sobre els certificats i documents del sobre A, per a un
millor coneixement de la documentació presentada o requerir-los perquè en
presentin de complementaris. En aquest cas, es concedirà un termini de cinc dies
naturals per tal d’esmenar o completar la documentació.
La comunicació a les empreses requerides per esmenar defectes o fer aclariments
serà efectuada amb una comunicació a l’adreça de correu electrònic que es troba
al full de dades que figura a l’apartat II A del DEUC. Posteriorment, es publicarà
en el Perfil de contractant.
18.2 OBERTURA DEL SOBRE B. ACTE PÚBLIC
La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació general i
esmenats, si escau, els defectes o omissions de la documentació presentada en el
sobre A, ha de determinar les empreses que s’ajusten al criteri de selecció
establert, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a licitació, les
rebutjades i les causes de rebuig.
En el lloc, dia i hora assenyalats en l’anunci de licitació i en el tauler electrònic de
l’esmentat anunci de licitació que es troba en el Perfil de contractant del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i, en tot cas,
en un termini no superior al de set dies a comptar des de l’obertura de la
documentació administrativa, a la qual es refereix l’article 146 del TRLCSP, la
Mesa de contractació, en sessió pública, donarà coneixement sobre l’admissió o
exclusió de les empreses licitadores participants. Tot seguit, es procedirà a obrir
els sobres marcats amb la lletra B, que inclou l’oferta econòmica. Un cop acabat
l’acte d’obertura de sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de
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la Mesa totes les observacions que considerin
observacions han de quedar recollides en l’acta.

necessàries.

Aquestes

Sens perjudici del lloc, dia i hora assenyalats en el paràgraf anterior, en el cas que
una vegada qualificada la documentació continguda en el sobre A, la Mesa de
contractació no hagués requerit a cap empresa licitadora l’esmena d’errors o
omissions de l’esmentada documentació, es podrà avançar el dia de l’acte públic
d’obertura del sobre B. En aquest cas, es durà a terme en el lloc, dia i hora
assenyalats en el Perfil de contractant del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge. Aquest anunci es farà amb una antelació
miníma de 48 hores.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar a les empreses licitadores els
aclariments necessaris sobre la informació continguda en el sobre B o requerir-los
perquè presentin documentació complementària, de la que es troba inclosa en
aquest sobre, sempre respectant els límits legalment establerts. En aquest cas, es
concedirà un termini màxim de dos dies per tal d’aclarir o completar la
documentació.
La comunicació a les empreses requerides per fer aclariments s’efectuarà amb
una comunicació a l’adreça de correu electrònic que es troba en el full de dades
que figura a l’apartat II.A del DEUC
III.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC
DINOVENA.- RENÚNCIA O DESISTIMENT
L’òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades,
i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, renunciar a subscriure
l’Acord marc abans de l’adjudicació. També podrà desistir abans de l’adjudicació
quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb el que
preveu l’article 155 del TRLCSP.
VINTENA.- CLASSIFICACIÓ D’OFERTES DE L’ACORD MARC
La Mesa de contractació, un cop feta l’obertura dels sobres B, atenent al criteri
d’adjudicació recollit a la clàusula catorzena d’aquest Plec, classificarà les ofertes
presentades per ordre decreixent i identificarà les econòmicament més
avantatjoses.
Les empreses licitadores de cada un dels lots en que es divideix l’Acord marc que
hagin presentat les ofertes considerades com a més avantatjoses, d’acord amb la
clàusula 14.2, es seleccionaran com a empreses adjudicatàries de l’Acord marc i
tindran la consideració de parts del mateix.
Tal com s’estipula en l’article 161.1 del TRLCSP, en el termini màxim de quinze
dies, a comptar des de l’obertura de les proposicions, l’òrgan de contractació
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acordarà mitjançant resolució motivada, l’adjudicació de l’Acord marc, que es
notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el Perfil de contractant del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. D’acord amb
l’article 161.3 TRLCSP aquest termini es pot ampliar en quinze dies hàbils en cas
d’aplicació del procediment previst en l’article 152.3.

VINT-I-UNENA.- ACREDITACIÓ DOCUMENTAL PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ
DE L’ACORD MARC.
21.1 De conformitat amb el que estableix l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de
contractació, a través dels seus serveis tècnics requerirà, per correu electrònic,
les empreses licitadores que hagin presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment presenti la documentació
que s’esmenta a continuació.
Un cop tramés el requeriment, l’òrgan de contractació publicarà en el tauler
d’anuncis del seu perfil de contractant l’anunci de l’enviament del referit
requeriment. L’endemà de la data fefaent d’aquesta publicació serà la que iniciarà
el còmput del termini al que es fa referència en el primer paràgraf d’aquesta
clàusula.
21.2 En concret, les empreses que hagin presentat les ofertes
econòmicament més avantatjoses que no estiguin inscrites en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores o ROLECE, o que tot i estar-hi inscrites,
les dades que hi figurin no siguin vigents, hauran de presentar, els següents
documents:
21.2.1 Personalitat jurídica i capacitat d’obrar de les empreses. S’acreditarà
d’acord amb el que estableix la clàusula novena d’aquest Plec.
21.2.2 Acreditació de la representació i capacitat d’obrar dels signats de les
ofertes.
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altres, cal presentar un
poder suficient per fer-ho i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del
passaport legitimada notarialment, validada per l’Assessoria Jurídica del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge o per
qualsevol Assessoria Jurídica de la Generalitat de Catalunya, quan aquesta
validació abasti tots els Departaments de la Generalitat.
Quan a la forma del poder, ha de reunir els següents requisitis:
-

Ha de ser escriptura pública
Ha de ser còpia autèntica
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-

Ha d’estar inscrit en el registre Mercantil o en el registe oficial
corresponent.

No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
21.2.3 Solvència econòmica, financera i tècnica. S’acreditarà d’acord amb el
que estableix la clàusula desena d’aquest Plec.
21.2.4 Documentació justificativa conforme l’empresa es troba al corrent del
compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als
articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost
d’Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social ha d’aportar la documentació següent:
En relació amb l’impost sobre Activitats Econòmiques:
1. Si l’empresa és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i
està obligada al pagament d’aquest impost, ha de presentar el document
d’alta de l’Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte de l’Acord marc o el darrer rebut de l’Impost, acompanyat d’una
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del
mateix, segons el model que consta com a Annex 7.
2. Si l’empresa es troba en algun del supòsits d’exempció recollits en l’apartat
1 de l’article 82 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aportarà una
declaració responsable especificant el supòsit legal d’exempció, així com el
document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
1. Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària acreditant que l’empresa es
troba al corrent d’obligacions tributàries i d’inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.
2. Certificat positiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobarse al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
3. Certificat positiu emès per les intervencions delegades i territorials,
acreditant que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el
certificat esmentat, s’expedirà d’ofici prèvia sol·licitud del servei de
Contractació i Patrimoni del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge.
L’empresa o empreses proposada/es com a adjudicatària/es de l’Acord marc
no hauran d’aportar els documents anteriors, si han indicat en el DEUC (Part
II. Informació sobre l’operador econòmic. A: Informació sobre l’operador econòmic,
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apartat e) que l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través
d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la Unió de consulta gratuïta i
facilita la informació necessària per accedir-hi, o bé mitjançant l’autorització
expresa a l’obtenció de la documentació directament per l’òrgan de contractació,
d’acord amb l’apartat e) de la declaració responsable Annex 2.
A tal efecte són vàlides les certificacions impreses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del
RGLCAP.
21.2.5 Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament del cost dels
anuncis de licitació publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest import és de 210 € pel que fa a
l’anunci del DOGC i s’estima en 2.000 € pel que fa a l’anunci del BOE.
El càlcul de l’import definitu en concepte d’anuncis a abonar per a les empreses
que hagin presentat les ofertes econòmicament més avantatjoses es calcularà
proporcionalment, d’acord amb la clàusula onzena d’aquest plec.
El pagament d’aquest import es realitzarà en el compte restringit designat a
aquest efecte dins del termini esmentat en el paràgraf primer de la present
clàusula, havent-ne d’aportar el corresponent justificant per tal que es pugui
formalitzar la corresponent adjudicació. En la notificació a la que es fa referència
en el primer paràgraf d’aquesta clàusula es concretarà l’import de la part
proporcional del cost dels anuncis i el número de compte restringit en el que d’ha
d’abonar. En el comprovant de la transacció a lliurar al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge s’haurà de fer constar
explícitament el número de l’expedient o el nom de l’òrgan de contractació.
21.2.6 Declaració responsable de complir amb totes les obligacions referents
a la prevenció de riscos laborals de les persones treballadores d’acord amb
la normativa vigent. (Annex 6).
21.2.7 Documentació relativa al compliment amb la Llei de Protecció de
dades de Caràcter Personal (Annex 5).
21.3 Si l’empresa està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE).
21.3.1 Documentació que no pugui ser acreditada amb la presentació del
RELI o del ROLECE, d’acord amb les clàusules novena i desena del present
Plec.
21.3.2 Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament del cost dels
anuncis de licitació publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest import és de 210 € pel que fa a
l’anunci del DOGC i s’estima en 2.000 € pel que fa a l’anunci del BOE.
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El càlcul de l’import definitu en concepte d’anuncis a abonar per a les empreses
que hagin presentat les ofertes econòmicament més avantatjoses es calcularà
proporcionalment, d’acord amb la clàusula onzena d’aquest plec.
El pagament d’aquest import es realitzarà en el compte restringit designat a
aquest efecte dins del termini esmentat en el paràgraf primer de la present
clàusula, havent-ne d’aportar el corresponent justificant per tal que es pugui
formalitzar la corresponent adjudicació. En la notificació a la que es fa referència
en el primer paràgraf d’aquesta clàusula es concretarà l’import de la part
proporcional del cost dels anuncis i el número de compte restringit en el que d’ha
d’abonar. En el comprovant de la transacció a lliurar al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge s’haurà de fer constar
explícitament el número de l’expedient o el nom de l’òrgan de contractació.
21.3.3 Declaració responsable de complir amb totes les obligacions referents
a la prevenció de riscos laborals de les persones treballadores d’acord amb
la normativa vigent. (Annex 6).
21.3.4 Documentació relativa al compliment amb la Llei de Protecció de
dades de Caràcter Personal (Annex 5).
21.4 Si s’observa que en la documentació presentada per l’empresa licitadora 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.
En cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que se’ls doni, s’entendrà
que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. A més, si l’empresa no ha aportat
la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i
de la constitució de la garantia definitiva, en cas de concurrència de dol, culpa o
negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la
causa prevista en l’article 60.2.a del TRLCSP.
21.5. L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar-ne causa
específica de resolució, així com de prohibició de contractar amb el sector públic,
segons la previsió de l’article 60.1.e) del TRLCSP
VINT-I-DOSENA.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA
D’acord amb l’article 95.1 segon paràgraf del TRLCSP i atès que l’adjudicació del
present Acord marc únicament comporta l’expectativa de selecció de les
empreses que han de ser adjudicatàries dels diferents contractes derivats del
mateix, s’eximeix les empreses adjudicatàries de l’obligació de constituir garantia
definitiva, sens perjudici que l’òrgan de contractació pugui exigir la constitució
definitiva en els contractes derivats.
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VINT-I-TRESENA.L’ACORD MARC

ADJUDICACIÓ,

FORMALITZACIÓ

I

PERFECCIÓ

DE

23.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula vint-iunena, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació de l’Acord marc a les
empreses proposades com a adjudicatàries dins del termini màxim de cinc dies
hàbils següents a la recepció de dita documentació.
Si l’òrgan de contractació no adjudiqués l’Acord marc d’acord amb la proposta
formulada per la Mesa de contractació, haurà de motivar la seva decisió, de
conformitat amb l’article 160.2 del TRLCSP.
23.2 L’adjudicació de l’Acord marc es notificarà a les empreses licitadores i es
publicarà simultàniament en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte, d’acord
amb allò previst en l’article 151.4 del TRLCSP.
La notificació es portarà a terme, si així s’ha indicat pel licitador en la declaració
responsable (Annex 2), preferentment per mitjans electrònics. En el cas
d’efectuar-se per mitjans electrònics es practicarà mitjançant la Plataforma de
Contractació (https://contractaciopublica.gencat.cat), amb comunicació a l’adreça
que les empreses licitadores hagin designat, en els termes previstos a l’article 28
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics, tenint en compte que el termini per entendre rebutjada una notificació, als
efectes de l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, serà de 5 dies
naturals. No obstant això, per tal d’evitar els efectes del rebuig de la notificació, es
pot considerar l’oportunitat o conveniència d’efectuar una segona notificació abans
d’entendre efectuat aquest tràmit i continuar amb el procediment.
23.3 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això,
l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
23.4 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini de
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació a que es refereix la clàusula anterior.
L’òrgan de contractació requerirà l’empresa o empreses adjudicatàries per a què
formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent
a aquell en què hagi rebut el requeriment, 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.
23.5 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran
de presentar, abans de la formalització del contracte, l’escriptura pública de
constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona
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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.
23.6 El contingut del document contractual serà el que estableixen els articles 26
del TRLCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració
dels termes de l’adjudicació.
23.7 L’Acord marc es perfecciona amb la seva formalització.
23.8 La formalització d’aquest Acord marc es publicarà en el Perfil de contractant
de l’òrgan de contractació i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A
més, l’anunci s’enviarà al Diari Oficial de la Unió Europea en un termini màxim de
30 dies des de la formalització i es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat.
23.9 Un cop formalitzat l’Acord marc, es comunicarà al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics i per la seva inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si
escau, les modificacions, les variacions de terminis o de preus, l’import final i
l’extinció de l’Acord marc.
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.
IV.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVATS DE L’ACORD MARC
VINT-I-QUATRENA.- DESIGNACIÓ DE RESPONSABLES PER PART DE LES
EMPRESES
Les empreses adjudicatàries hauran d’identificar la persona que, en nom de
l’empresa i, si escau, amb signatura electrònica reconeguda, actuï com a persona
de contacte interlocutora per a les relacions i solució de les incidències que es
puguin derivar de l’execuciò d’aquest Acord marc.
VINT-I-CINQUENA.- OBLIGACIONS DERIVADES DEL COMPLIMENT DE
L’ACORD MARC
Les empreses adjudicatàries seran responsables dels danys i perjudicis causats a
l’Administració i a tercers en el desenvolupament d’aquest Acord marc i en
execució dels seus contractes derivats i, per tant, l’Administració queda eximida,
en aquest sentit, de tota responsabilitat.
VINT-I-SISENA. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
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D’acord amb allò que estableix l’article 210 del TRLCSP, l’òrgan de contractació
de l’Acord marc i dels contractes derivats objecte d’aquest Plec te les
prerrogatives d’interpretar-los, resoldre’n els dubtes que sorgeixin durant el seu
compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar-ne la seva resolució i
determinar-ne els efectes.
Els acords que, en base a les esmentades prerrogatives, adoptin els òrgans de
contractació posen fi a la via administrativa i sòn immediatament executius.
VINT-I-SETENA. MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES
DERIVATS
D’acord amb els articles 219 i 296 del TRLCSP es podrà modificar l’Acord marc i
els contractes derivats en els termes previstos en aquesta clàusula.
L’Acord marc i els contractes derivats només es poden modificar per raons
d’interès públic. Aquestes modificacions són obligatòries per l’empresa
contractista.
La modificació es formalitzarà conforme l’establert en l’article 156 del TRLCSP.
1) Modificacions no previstes en els Plecs:
Sens perjudici d’allò que estableixin les lleis de mesures, fiscals, financeres i
administratives vigents, l’Acord marc podrà ser objecte de modificació en els
supòsits recollits en el plec, o en l’article 107 del TRLCSP i 9.1 del Decret llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Aquestes modificacions no podran alterar les condicions essencials de la
contractació i adjudicació de l’acord marc.
2) Modificacions previstes en els Plecs, amb el límit del 40%:
a) En cas que s’admeti la cessió del contracte conforme l’establert en la
clàusula vint-i-novena d’aquest Plec, aquesta es tramitarà com a una
modificació del contracte.
b) L’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista
a causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió,
aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat també es considera i
es tramitarà com a una modificació del contracte.
c) Si durant el període de vigència de l’Acord marc com a conseqüència d’un
canvi en la legislació electoral en qualsevol de les diferents modalitats
regulades per la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, fos necessària la
inclusió d’algun model de material electoral, en algun dels lots d’aquest
Acord marc, l’òrgan de contractació, de conformitat amb els articles 219 i
296 del TRLCSP, després de consultar amb les empreses adjudicatàries
del lot corresponent, sobre el preu i les possibilitats de fabricació d’aquests
nous models i previ informe de l’Assessoria Jurídica del Departament,
inclourà els nous models fixant un preu màxim unitari de licitació per a
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cada un d’aquests, que serà el mateix per a tots els adjudicatàris de
l’esmentat lot.
d) Si un cop adjudicat el corresponent contracte derivat de l’Acord marc fos
necessari augmentar el nombre d’unitats d’algun dels models a
subministrar com a conseqüència de necessitats imprevistes que no es
van poder tenir en compte en el moment de la quantificació, com per
exemple, una incorrecta quantificació de les necessitats en relació amb el
nombre definitiu de meses electorals a constituir i la distribució de les
mateixes o per increment significatiu del Cens electoral.
Les modificacions de l’Acord marc i dels contractes derivats no poden ser
substancials i s’han de limitar a introduir les variacions estrictament indispensables
per donar resposta a la causa objectiva que motiva la modificació.
Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a
resultat un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni
alguna de les condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que,
en cas d’haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la
selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una
oferta diferent a l’acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el
procediment de contractació; que la modificació alteri l’equilibri econòmic del
contracte en benefici del contractista d’una manera no prevista al contracte inicial;
que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte; i que l’empresa
contractista sigui substituïda en circumstàncies diferents de les previstes en
aquesta clàusula.
VINT-I-VUITENA.- VARIACIÓ DE L’APTITUD PER CONTRACTAR DE LES
EMPRESES ADJUDICATÀRIES
Durant la vigència de l’Acord marc, les empreses adjudictàries hauran de
comunicar en el termini màxim de cinc dies hàbils les variacions que afectin les
seves aptituds per contractar amb l’Administració relatives a la seva capacitat
d’obrar, prohibició per contractar i solvència, de conformitat amb el que estableix
l’article 54 del TRLCSP en relació amb els articles 60 i 62 del referit text legal.
VINT-I-NOVENA.- SUCCESSIÓ DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES
En el cas de fusions d’empresa en les que participi l’empresa adjudicatària,
continuarà l’Acord marc vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant, que
quedarà subrogada en tots els drets i obligacions dimanants de l’Acord marc
vigent. De la mateixa manera en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió
d’empreses o branques d’activitat de les mateixes, continuarà l’Acord marc amb
l’entitat resultant o beneficiària, que quedarà subrogada en els drets i obligacions
derivats del mateix, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se
l’adjudicació i de conformitat amb allò establert en l’article 85 del TRLCSP.
En aquests casos, l’empresa haurà de presentar un escrit en el termini de cinc
dies hàbils acompanyat dels documents pertinents que acreditin la seva aptitut per

36

a contractar conjuntament, quan escaigui, amb l’acreditació de solvència requerida
en el moment de la licitació. L’òrgan de contractació tramitarà el corresponent
expedient de modificació contractual.
TRENTENA.- OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES EN LA
UTILITZACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA
30.1 L’empreses adjudicatàries han d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Administració de la Generalitat derivades de l’objecte d’aquest Acord marc. Així
mateix, les empreses adjudicatàries i, si escau, les empreses subcontractistes han
d’emprar, almenys, el català en l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació
tècnica, els manuals d’instruccions i en la descripció d’altres característiques
singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es determina en el plec de
prescripcions tècniques.
30.2 En tot cas, les empreses adjudicatàries i, si escau, les empreses
subcontractistes, queden subjectes, en l’execució dels contractes derivats de
l’Acord marc, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial
de la Vall d’Aran, les empreses adjudicatàries i, si escau, les empreses
subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de
juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran i amb la normativa pròpia del
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
TRENTA-UNENA.- CONFIDENCIALITAT DE DADES
Les empreses adjudicatàries, s’obliguen al compliment d’allò establert a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i a la normativa de desenvolupament, en relació a les dades personals a
las que tingui accés durant la vigència de l’Acord marc.
Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc i el seu personal s’obliguen a
guardar estricte secret de tota aquella informació a la qual tinguin accés i del
compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives que s’establexin
per garantir la confidencialitat i integritat de la informació. Aquestes obligacions
susbsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se la vinculació derivada de
l’Acord marc subscrit.
L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà responsabilitat per les
infraccions en què s’hagi incorregut personalment.
V.- CONTRACTACIÓ DERIVADA DE L’ACORD MARC.
TRENTA-DOSENA.ENCÀRRECS
CONCRECIÓ DE CONDICIONS

DE

SUBMINISTRAMENTS

AMB

32.1 L’adjudicació de l’Acord marc no dóna dret a la prestació de l’objecte del
contracte. Aquesta prestació és produirà en el supòsit que les empreses
adjudicatàries de l’Acord marc rebin els corresponents encàrrecs de
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subministraments, prèvia invitació, de conformitat amb el que es determina en els
apartats següents.
32.2 Atès que les característiques i condicions dels subministraments a contractar
estan definides en el Plec de prescripcions tècniques de l’Acord marc, la
contractació derivada es durà a terme mitjançant concreció de condicions.
En el moment que sigui necessari el subministrament de material, l’Àrea de
Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge elaborarà el document descriptiu de
l’encàrrec. En aquest document descriptiu constaran el detall de les quantitats a
subministrar, els llocs i terminis de lliurament.
32.3 El Servei de Contractació i Patrimoni, a proposta de l’Àrea de Processos
Electorals i Consultes Populars convidarà a totes les empreses adjudicatàries,
del lot que es correspongui amb l’objecte de l’encàrrec, a que presentin la seva
oferta.
La invitació a presentar ofertes es trametrà a l’adreça de correu electrònic que els
adjudicataris de l’Acord marc hagin assenyalat a l’apartat II A del DEUC presentat
a la licitació de l’Acord marc o a l’adreça que amb posterioritat a l’adjudicació de
l’Acord marc hagin comunicat al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, en cas de canvi.
Juntament amb la invitació, es trameterà als adjudicataris de l’Acord marc la
seguent documentació:
- Document descriptiu en el que s’identificarà la comanda de subministraments a
dur a terme.
- Declaració responsable de la vigència i compliment dels referits requisits,
respecte dels que es varen acreditar en el moment de la licitació de l’Acord marc.
- Model d’oferta econòmica a emplenar per les empreses.
32.4 Les empreses convidades, en el model d’oferta econòmica, hauran de
detallar els preus unitaris de cada un dels models a subministrar, que en cap cas
podran ser superiors als presentats i adjudicats a l’Acord marc, així com el preu
total objecte de l’encàrrec. Si alguna empresa no oferta per algun dels models
se l’exclourà de la licitació.
32.5 Les empreses convidades hauran de presentar el model d’oferta econòmica
en un sobre tancat.
A la part externa del sobre ha de constar-hi clarament:




Denominació i NIF de l’empresa licitadora, domicili, telèfon i adreça
de correu electrònic de contacte
Identificació de l’objecte del contracte, número de l’expedient
Identificació del sobre
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Nom i cognoms de la/les persona/es que, en representació de
l’empresa, signa/en la proposició
Firma de l’empresa licitadora o persona/es que la representi/n

La proposició s’ha de presentar en el lloc i el termini indicat en la invitació. També
es poden presentar les proposicions per correu postal urgent, sempre dins del
termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar
la data d’imposició de la tramesa en l’oficina postal acreditant que la imposició
s’hagi efectuat dins de termini i l’hora màxim assenyalats per a la recepció
d’ofertes i anunciant a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta preferentment
mitjançant correu electrònic a l’adreça contractacio.governacio@gencat.cat a
màxim abans de les 24 hores del darrer dia de la presentació de les ofertes.
Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la documentació.
La comunicació per correu electrònic que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten
la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les
comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i
les persones destinatàries.
Alternativament, també es pot fer aquesta comunicació de presentació d’oferta
davant l’oficina postal mitjançant tèlex, fax o telegrama.
Transcorreguts 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no s’admetra en cap cas.
32.6 L’oferta econòmica presentada per les empreses licitadores es valorarà en
base al criteri únic d’adjudicació del preu.
L’oferta econòmicament més avantatjosa serà la que ofereixi el preu més baix,
obtingut a partir dels preus unitaris presentats per l’empresa pel nombre total de
models a subministrar.
La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència el preu
ofert per l’empresa, exclòs l’IVA.
En cas d’empat en el preu entre dos o més proposicions, tenen preferència en
l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per empreses que tinguin
a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior
al 2%, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a
l’adjudicació. A aquests efectes, en el cas que empreses amb menys de 50
treballadors fixos, al % de treballadors/res fixos en plantilla que acreditin caldrà
sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de
manera equitativa amb les empreses de més de 50 treballadors/es fixos.
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més
avantatjosa i, a més, acrediten tenir idèntic percentatge de relació laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2% tindrà preferència en
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l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat.
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig
que es durà a terme en acte públic, prèvia preceptiva convocatòria.
32.7 Atès que l’únic criteri per a l’adjudicació dels encàrrecs de subministraments
és el preu, el caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà tenint
en compte els paràmetres objectius establerts en l’article 85 del RGLCAP, per
referència al conjunt d’ofertes vàlides que s’hagin presentat.
Pel que fa al procediment i als efectes serà d’aplicació l’article 152 del TRLCSP.
32.8 Garantia Definitiva
Es requerirà l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, és a dir, el preu més baix, per a que en un termini de 10 dies
constitueixi a disposició de l’òrgan de contractació una garantia definitiva del 5%
de l’import d’adjudicació. En el requeriment es detallaran les formes i els llocs de
constitució de la garantia. La garantia definitiva es podrà formalitzar també
mitjançant retenció de part del preu.
En el cas que no es presenti la garantia definitiva en el termini establert,
s’entendrà que l’empresa ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació a l’empresa següent, d’acord amb el preu més baix.
32.9 Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de
la prestació objecte dels contractes derivats, amb el percentatge màxim permès
en la normativa de contractació.
En el cas que les empreses adjudicatàries tinguin la intenció de subscriure
subcontractes i no hagin presentat un DEUC respecte de cadascuna de les
empreses a subcontractar en el moment de licitar per ser adjudicatàries de l’Acord
marc, caldrà que presentin els esmentats DEUC, en els quals constin la informació
sobre l’operador econòmic (seccions A i B de la part II) i l’apartat relatiu als criteris
d’exclusió (part III), en el termini de 10 dies esmentat en la clàusula 32.8.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, desprès de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan s’iniciï l’execució, la part de la prestació que
pretén subcontractar.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que
s’estableixen en l’article 227 del TRLCSP.
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D’acord amb l’article 227.3 del TRLCSP, la infracció de les condicions establertes
en l’article 227.2 del TRLCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, poden donar lloc, a la imposició a l’empresa contractista d’una
penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució
del contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels
contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva de l’empresa contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen, en cap cas, acció directa front a
l’Administració contractant per les obligacions que l’empresa contractista ha
contret amb elles, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractes.
En cap cas poden concertar-se per l’empresa contractista l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o incurses en algun dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP. Si l’òrgan de
contractació comprova que les empreses subcontractistes es troben incurses en
algun dels motius d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar
esmentats l’empresa contractista les haurà de substituir.
L’empresa contractista, en cap cas, podrá concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar, d’acord amb l’ordenament
jurídic, o incurses en algun dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP. Si l’òrgan de
contractació comprova que les empreses subcontractistes es troben incurses en
algun dels motius d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar,
l’empresa contractista les haurà de substituir.
L’empresa contractista estarà obligat a fer efectiu el pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores d’acord amb allò que disposa
l’article 228 del TRLCSP.
32.10 Adjudicació i notificació dels contractes derivats
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 32.8, i si
s’escau, l’establerta en la clàusula 32.9, l’òrgan de contractació acordarà
l’adjudicació del contracte dins del termini màxim de cinc dies hàbils següents a la
recepció de dita documentació.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà
simultàniament en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el
termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte, d’acord amb allò
previst en l’article 151.4 del TRLCSP.
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La notificació es portarà a terme, si així s’ha indicat pel licitador en la declaració
responsable (Annex 2), preferentment per mitjans electrònics. En el cas
d’efectuar-se per mitjans electrònics es practicarà mitjançant la Plataforma de
Contractació (https://contractaciopublica.gencat.cat), amb comunicació a l’adreça
que les empreses licitadores hagin designat, en els termes previstos a l’article 28
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics, tenint en compte que el termini per entendre rebutjada una notificació, als
efectes de l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, serà de 5 dies
naturals. No obstant això, per tal d’evitar els efectes del rebuig de la notificació, es
pot considerar l’oportunitat o conveniència d’efectuar una segona notificació abans
d’entendre efectuat aquest tràmit i continuar amb el procediment.
D’acord amb l’article 198.4 f) del TRLCSP l’adjudicació dels encàrrecs de
subministrament es publicaran en el perfil del contractant del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
32.11 Formalització dels contractes derivats
Els encàrrecs de subministraments es formalitzaran en document administratiu.
No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
D’acord amb l’article 198.5 del TRLCSP, la formalització del contracte s’efectuarà
en el termini de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la
notificació de l’adjudicació a que es refereix la clàusula anterior.
Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a l’empresa
contractista, l'Administració, abans de realizar una nova convocatòria, requerirà a
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes, sempre que sigui posible, la documentació necessària per adjudicar el
contracte. Aquesta empresa disposarà d’un termini de deu dies hàbils per
constituir la garantia definitiva. Un cop aportada la documentació, l'Administració li
adjudicarà el contracte i notificarà l’adjudicació a la resta d’empreses licitadores.
En cas que no hi hagués més empreses licitadores, l’Administració arxivarà
l’expedient
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el Perfil de contractant de
l’òrgan de contractació.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per
la seva inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i
l’extinció del contracte.
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Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran
d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de
dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
TRENTA-TRESENA.- COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ
DELS SUBMINISTRAMENTS.
33.1 Els encàrrecs de subministraments derivats de l’Acord marc s’executaran
amb subjecció al que estableix l’Acord marc i el document descriptiu adjunt a la
invitació. L’empresa adjudicatària resta obligada al compliment dels terminis totals
i parcials d’execució dels encàrrecs derivats.
33.2 Si en arribar qualsevol termini total o parcial, l’adjudicatari incorregués en
demora per causes que se li poguessin imputar o quan l’adjudicatari, per causes
imputables a ell mateix, incompleixi l’execució parcial de les prestacions, el
Departament de Governació, Administacions Públiques i Habitatge pot optar,
indistintament, en la forma i condicions establertes en l’article 213 del TRLCSP per
la resolució de l’encàrrec i, en aquest cas instar, la resolució de l’Acord marc en
relació al contractista afectat, o per la imposició de les penalitats establertes a
l’article 212.4 i apartat següents del TRLCSP.
33.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte de l’encàrrec, com
poden ser les condicions econòmiques o de qualitat del subministrament seran
penalitats amb una quantia econòmica igual al 10% de l’import del contracte.
Aquesta mateixa penalització s’imposarà en el supòsit d’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució en virtut de les quals el
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o
materials.
Les penalitzacions s’acordaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives
mitjançant deduccions sobre la quantiats que s’hagués de pagar al contractista.
33.4 L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què
puguin tenir dret el Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge originat pels incompliments del contractista.
33.5 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al
que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.
33.6 En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació
o intimació prèvia per part del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge.
TRENTA-QUATRENA.- CONTROL DE L’EXECUCIÓ DELS ENCÀRRECS DE
SUBMINISTRAMENTS
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge nomena
com a Responsable del Contracte dels encàrrecs de subministraments derivats de
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l’Acord marc, la Cap de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars, que
portarà a terme les funcions següents:





Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals.
Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que
aquesta funció específica no correspongués a altres persones.
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta
realització de la prestació pactada.
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de
totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del
contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final
de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la
contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics
i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

Així mateix, la persona responsable del contracte també farà el control del
compliment de les clàusules d’ús de català que es preveuen en aquet Plec.
La recepció de la prestació objecte de l’encàrrec de subministrament s’entendrà
efectuada pel responsable del contracte, als efectes d’allò recollit en l’article 222
del TRLCSP, amb l’ordenació del corresponent pagament.
TRENTA-CINQUENA.- RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre el Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge i el contractista en l’execució dels
encàrrecs, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en
l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències
ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització de la prestació del
servei.
TRENTA-SISENA.- ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
36.1 L’import de les prestacions executades s’acreditarà per mitjà dels documents
que acreditin la realització total o parcial del contracte derivat, de conformitat al
plec de prescripcions tècniques que regeix per l’Acord marc.
36.2 El pagament a les empreses contractistes s’efectuarà contra presentació de
factura expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 216 del TRLCSP.
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Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’ha d’ajustar al que disposa l’annex
1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el
procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de
factures en l’àmbit de l’adminsitració de la Generalitat de Catalunya i el sector
públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general de factures electròniques de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord
GOV/151/2014, d’11 de novembre).
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és la
Direcció Serveis del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, l’òrgan gestor és la Secretaria General del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge i l’oficina comptable és la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya. En la notificació de l’adjudicació dels
diferents encàrrecs de material es detallarà aquesta informació.
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament
de
la
Vicepresidència
i
d’Economia
i
Hisenda
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/
a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de les factures i
pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre la factura.
36.3 En cas de retard en el pagament, els contractistes tenen dret a percebre, en
els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora o la
indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials,
36.4 Les empreses contractistes podran transmetre els drets de cobrament en els
termes i condicions establerts en l’article 218 del TRLCSP.
S’efectuarà el pagament un cop la persona responsable de l’Àrea de Processos
Electorals i Consultes Populars doni la seva conformitat al lliurament efectuat
conformant la factura presentada per les empreses a fi i efecte d’acreditar el
correcte lliurament del subministrament.
TRENTA-SETENA.- RESPONSABILITAT
Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc executaran les prestacions al seu
risc i ventura i estaran obligades a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es
causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució dels contractes derivats, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Adminisració.
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Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc són responsables de la qualitat
tècnica dels treballs que duguin a terme i de les prestacions realitzades, així com
també de les conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per a terceres
persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes
en l’execució del contracte.

TRENTA-VUITENA.- COMPLIMENT D’OBLIGACIONS DERIVADES
DISPOSICIONS SECTORIALS I DE CLÀUSULES SOCIALS

DE

Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc estan obligades a complir les
disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut
en el treball.
Són també obligacions de les empreses adjudicatàries les següents:
38.1. Obligacions laborals
Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc estan obligades al compliment sota
la seva responsabilitat, de les disposicions vigents en matèria laboral, de
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. L’incompliment d’aquestes
obligacions d’ordre laboral o social per part de l’empresa contractista, o la infracció
de les disposicions sobre seguretat i higiene en el treball, no comportarà cap
mena de responsabilitat per a l’Administració contractant.
També estan obligades a complir les disposicions vigents en matèria d’integració
social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
38.2 Promoció de la igualtat
Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc s’obliguen a aplicar en executar les
prestacions pròpies dels subministraments, si resulten adjudicatàries dels
encàrrecs de subministraments, les mesures destinades a promoure la igualtat
entre homes i dones.
38.3 Despeses exigibles al contractista
Són a càrrec de les empreses adjudicatàries de l’Acord marc:
- Les despeses que es derivin de la publicació oficial dels anuncis de licitació.
- Les que es requereixin per obtenir autoritzacions, llicències, documents, o
qualsevol informació d'organismes oficials o particulars.
- Els impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que hi
puguin ser aplicables segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que
aquestes assenyalin, com també qualsevol altra despesa necessària per a la
realització del contracte.
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38.4 Deure de sigil i confidencialitat
Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc hauran de mantenir sigil respecte de
les dades o antecedents que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels
quals tinguin coneixement en raó de l’execució d’aquest, i que no siguin públics o
notoris.
Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc es comprometen al compliment de
tot allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de Caràcter Personal, al Reglament de mesures de seguretat dels fitxers
automatitzats que continguin dades de caràcter personal i la resta de normativa
sobre la matèria, fins i tot després de finalitzada la relació contractual, d’acord amb
l’Annex 5.
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon
a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni
transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del
contracte.
38.5 Prevenció de riscos laborals
Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc hauran de complir totes les
obligacions que com empreses, independentment de la seva relació contractual
amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, els són d’aplicació en matèria de seguretat i salut en el
treball, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa de
desenvolupament.
Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc hauran de complir amb caràcter
general allò que estableixen els articles 17 i 24 de la Llei de prevenció de Riscos
Laborals en relació amb la coordinació d’activitats empresarials.
Igualment, hauran d’identificar i avaluar els riscos laborals associats a l’activitat
objecte del contracte i establir i adoptar les mesures preventives, formar i informar
en matèria preventiva a les persones treballadores que empraran en l’execució
dels contractes i, establir i facilitar els mitjans de protecció necessaris per la seva
correcta execució, així com informar de les mateixes al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d’acord amb allò establert a
l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i al Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre.
Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a
l’Administració contractant.
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38.6 Principis ètics i regles de conducta
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
En aquest sentit i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat,
assumeixen particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix,
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en
interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en l’anterior apartat
per part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte,
sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació
vigent.
38.7 Obligacions derivades de la Llei de transparència, accés a la informació
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i bon govern
Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc es comprometen a facilitar la
informació que sigui necessària per donar compliment a les obligacions
establertes per la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern.

38.8 Llengua de treball en l’execució del contracte
38.8.1 Les empreses adjudicatàries de l’Acord marc ha d’emprar el català en les
seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de
l’objecte d’aquest Acord marc. Així mateix, les empreses i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en l’etiquetatge, l’embalatge, la
documentació tècnica, els manuals d’instruccions i en la descripció d’altres
característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es determina
en el plec de prescripcions tècniques. que es derivin de l’execució de les
prestacions objecte del contracte.
38.8.2 En tot cas, les empreses adjudicatàries de l’Acord marc i, si escau, les
empreses subcontractistes, queden subjectes, en l’execució del contractes
derivats d’aquest Acord marc, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En
l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les
empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 16/1990, de
13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran i amb la normativa pròpia del
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
TRENTA-NOVENA.- TERMINI DE GARANTIA
S’estableix com a termini de garantia dels encàrrecs de subministrament derivats
de l’Acord marc un mes a comptar de l’endemà de la finalització de l’encàrrec.
QUARANTENA.DURADA
I
EXTINCIÓ
DELS
SUBMINISTRAMENTS DERIVATS DE L’ACORD MARC

ENCÀRRECS

DE

Els encàrrecs de subministrament derivats de l’Acord marc no podran tenir una
vigència superior a la de l’Acord marc.
El termini d’execució dels encàrrecs de subministraments derivats de l’Acord marc
será el que hi consti en el propi encàrrec, d’acord amb el que s’estableixi en el
document descriptiu que acompanyarà la invitació de licitació.
Amb carácter excepcional i per causes extraordinàries i degudament motivades
l’òrgan de contractació podrá autoritzar un període de vigencia superior.
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VI.- SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DE L’ACORD MARC i
CONTRACTES DERIVATS, JURISDICCIÓ COMPETENT
RECURSOS.

I

DELS SEUS
RÈGIM DE

QUARANTA-UNENA.- CAUSES DE SUSPENSIÓ
L’Acord marc i els seus contractes derivats es suspendran per a l’empresa o
empreses que hagin estat sancionades en via administrativa, i mentre la sanció no
esdenvingui ferma, per infracció greu en matèria de disciplina de mercat, en
matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no
discriminació de les persones amb discapacitat, o per infraccions molt greus en
matèria social incloses les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals
d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en
l’ordre social aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, així com per
les infracions greus previstes a l’article 22.2 o per infracció molt greu en matèria
mediambiental d’acord amb la normativa aplicable de conformitat amb l’article
60.1.c) del TRLCSP.
La suspensió será acordada, en el seu cas, per l’òrgan de contractació, previ
preceptiu tràmit d’audiència.
QUARANTA-DOSENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
L’Acord marc i els seus contractes derivats es resoldran per a l’empresa o
empreses afectades si concorre alguna de les causes que es preveuen en els
articles 223 i 299 del TRLCSP i amb l’aplicació i els efectes assenyalats en els
articles 224, 225 i 300 del TRLCSP.
També són causes de resolució:







L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte
les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte.
El fet que l’empresa hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació,
en una causa d’exclusió de la licitació.
El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa
contractista per un incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions
establertes en els Tractats comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE,
declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
La manca manifesta de veracitat dels continguts de qualsevol dels
documents i declaracions aportades en els sobres A i B.
Haver estat sancionat amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de
disciplina de mercat; en matèria profesional o en matèria d’integració
laboral i d’igualtat d’oportunitas i no discriminació de les persones amb
discapacitat, o per infraccions molt greus en matèria social incloses les
infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals d’acord amb el que
disposa el Text refós de la Llei sobre infraccions o sancions en l’ordre
socials, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, així com
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per les infraccions greus previstes a l’article 22.2 o per infracció molt greu
en matèria ambiental d’acord amb la normativa aplicable de conformitat
amb l’article 60.1.c) del TRLCSP.
També són causes especifiques de resolució:




L’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i,
en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús
del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. A
aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la persona
designada per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte.
No obstant això, amb carácter previ a l’adopció de les mesures de
resolució contractuals, es podrá requerir l’empresa contractista perquè
compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació dels
sistema de penalitat previst a l’article 212 del TRLCSP.
És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les
obligacions previstes en relació a la prevenció de riscos laborals i a la
subcontractació.

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa l’article 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert a l’article 109
del RGLCAP.
QUARANTA-TRESENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació i l’adjudicació d’aquest Acord marc,
dels encàrrecs que se’n derivin i també les sorgides entre les parts sobre la
interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l’extinció, tal com disposa
l’article 21 del TRLCSP.
QUARANTA-QUATRENA.- MESURES PROVISIONALS I RECURSOS
44.1 En relació al procediment d’acord marc, atès l’article 40 del TRLCSP, contra
els anuncis de licitació, els acords d’adjudicació, els plecs reguladors de la
licitació, els documents contractuals i els que estableixin les característiques de la
prestació així com els actes de tràmit adoptats en el procediment de l’Acord marc,
sempre que aquests últims decideixin directament o indirectament l’adjudicació,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims, podran ser objecte de recurs
especial en matèria de contractació amb anterioritat a la interposició del recurs
contenciós administratiu.
El recurs especial es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i es regirà pel que disposen els articles 40 i
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següents del TRLCSP 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 Administració Central de Recursos
Contractuals.
Els terminis, les condicions i les conseqüències de la interposició del recurs
especial en matèria de contractació són els establerts en els articles 40 a 49 del
TRLCSP, sens perjudici de l’aplicació de l’art. 198.5 del TRLCSP.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest Acord marc, procedirà la interposició del recurs
d’alçada, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la legislació bàsica
del procediment administratiu comú i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa
44.2 En relació a la contractació derivada, es podrá interposar recurs especial en
materia de contractació contra els actes establerts a l’article 40 del TRLCSP
dictats en el procediment de la contractació derivada de l’Acord marc sempre que
el valor estimat del contracte de l’encàrrec de subministrament sigui igual o
superior a l’import establert per als contractes harmonitzats.
En el cas d’encàrrecs de subministrament amb valor estimat del contracte inferior
a l’import establert per als contractes harmonitzats, els actes de preparació i
d’adjudicació adoptats per l’òrgan de contractació són susceptibles del recurs
d’alçada, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció del contracte derivat, procedirà la interposició del recurs
d’alçada, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la legislació bàsica
del procediment administratiu comú i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

44.3 Sol·licitud de mesures provisionals
Abans d’inteposar el recurs especial de contractacio, les persones legitimades per
interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a resoldre’l l’adopció
de mesures provisionals, de conformitat amb el que estableix l’article 43 del
TRLCSP.
44.4 Règim general d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest Acord marc i de la seva contractació
derivada están sotmesos al règim general d’invalidesa previst en l’article 31 a 36
del TRLCSP.
L’Acord marc i el seus contractes derivats, sempre que aquests darrers estiguin
subjecte a regulació harmonitzada, serán nuls en els casos previstos en l’article 37
del TRLCSP.
En aquests casos, es podrá plantejar la qüestió de nul·litat per part de les
persones físiques o jurídiques, els drets o interessos legítims dels qual s’hagin vist
perjudicats o es puguin veure perjudicats, en els terminis i davant l’òrgan
competent per tramitarla i resoldrre-la, de conformitat amb l’article 39 del TRLCSP.
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ANNEX 1
DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de
contractació (DEUC) que es posa a la seva disposició al Perfil de contractant:
http://governacio.gencat.cat/contractacio, com a document annex d’aquesta
licitació, han d’imprimir-lo, signar-lo i introduir-lo en el sobre A.
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/la Sr./Sra. .......................................................................................................,
amb residència a ......................................., al carrer.........................................
núm............, i amb NIF.................., en nom propi / en nom i representació de
l'empresa .........................................., amb domicili social a .................................,
carrer ........................................, núm. ...... i NIF ....................., segons poders
atorgats davant el notari Sr/Sra. .................................................................. en data
..................... amb núm. de protocol ..................
DECLARA, sota la seva responsabilitat:
a) Que la informació i documents aportats en els sobres A i B són de contingut
absolutament cert.
b) Que en el cas de ser una empresa estrangera, se sotmetrà 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 contracte, amb renúncia, si s’escau, al
fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
c) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
d) Que en relació a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es
requereixen per procedir, si escau, a l’adjudicació del contracte:
Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals
Que no autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals
e) En relació a la notificació electrònica:
Que designa com a persona/es autoritzada/des per poder consultar les
comunicacions i notificacions d’aquest procediment de licitació i

dels

procediments de licitació dels contractes que es derivin la/les següent/s
persona/es:
1. Nom i cognoms: ....................................................................................................
NIF: ......................................
Correu electrònic: ................................................................................
Telèfon mòbil: ............................................
2. Nom i cognoms: ....................................................................................................
NIF: ......................................
Correu electrònic: ................................................................................
Telèfon mòbil: ............................................
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3. Nom i cognoms: ....................................................................................................
NIF: ......................................
Correu electrònic: ................................................................................
Telèfon mòbil: ............................................
f) En relació al compliment de la normativa d’integració de persones
discapacitades, cal escollir una de les següents opcions:
Si l’empresa té més de 50 treballadors:
Que l’empresa, té més de 50 treballadors i està integrada per un nombre de
treballadors minusvàlids no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
Si l’empresa té menys de 50 treballadors:
Que l’empresa està integrada per un nombre inferior a 50 treballadors
g) En relació amb d’altres aspectes (seleccionar, si s’escau):
Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
Que l’empresa pertany al grup empresarial ............................................., del que
formen
part
les
empreses
següents:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
h) Que els documents i dades presentats en el sobres A que considera de
caràcter confidencial són els que a continuació es relacionen:
1.
2.
I per a que consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )
Signatura de l’apoderat

A presentar en el sobre A, juntament amb el Document europeu únic de
contractació (DEUC)
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Contractació i patrimoni”, del qual és responsable la Direcció de Serveis. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i fer el seguiment
dels expedients de contractació i patrimoni del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i facilitar les comunicacions amb el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit
adreçat al Servei de Contractació i Patrimoni, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona. governacio.gencat.cat
Les dades també serán incorporades al fitxer Expedients de contractació. La finalitat del fitxer Gestor d’expedients de contr actació electrónica és la
gestió i registre electrònic dels contractes formalitzats entre Proveïdors i els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat que s’hagin
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) aprovat per l’Ordre ECF/193/2008, de 29 d’abril (DOGC núm. 51024), l’òrgan responsable del
fitxer és la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement i l’adreça on us podeu
adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición és: Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. Adreça electrónica: protecciodedades@gencat.cat
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ANNEX 3
CRITERI D’ADJUDICACIÓ
Únic criteri d’adjudicació: Preu
Per a la valoració de les proposicions i la selecció de les ofertes econòmicament
més avantatjoses per a cada un dels lots en que es divideixi l’Acord marc,
s’atendrà exclusivament al preu.
La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència l’import
ofert per l’empresa, exclòs l’IVA.
Criteri per a la determinació de l’existència de baixes pressumptament
anormals
Com que l’únic criteri valorable a considerar per a l’adjudicació d’aquest Acord
marc és el preu, el caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà
tenint en compte els paràmetres objectius establerts en l’article 85 del RGLCAP,
per referència la conjunt d’ofertes vàlides que s’hagin presentat.
Pel que fa al procediment i als efectes serà d’aplicació l’article 152 del TRLCSP.
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ANNEX 4
OFERTA ECONÒMICA
Trobareu a l’enllaç d’aquesta licitació al Perfil de contractant del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en format Excel, els annexos
4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.
Les empreses licitadores hauran de presentar, degudament complimentat, el
document imprès dels annexos 4.1, 4.2, 4.3 o 4.4 dels lots als que optin, en sobre
B.
ANNEX 4.1. OFERTA ECONÒMICA LOT 1: SOBRES ELECTORALS.
Núm. de l’expedient de contractació: GO 2016 100
Objecte del contracte: La selecció de les empreses que podran subministrar el
material electoral necessari per la celebració d’eleccions al Parlament de
Catalunya i l’establiment dels requisits i condicions als que han de sotmetre’s els
contractes derivats del mateix, durant el període de vigència.
Lot 1 Sobres electorals

El/la Sr./Sra. ................................................................ amb residència a
......................................., al carrer......................................... núm............, i amb
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària de l’Acord marc per al subministrament de
material electoral amb motiu de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya,
es compromet en nom propi / en nom i representació de l'empresa
..............................., amb domicili social a ................................, carrer
........................................, núm. ...... i NIF ....................., segons poders atorgats
davant el notari Sr/Sra. .................................................................. en data
..................... amb núm. de protocol ................. a executar-lo amb estricte subjecció
als requisits i condicions estipulats i d’acord amb les ofertes que, per a cadascun
dels impresos, es detallen en la següent taula:
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Els preus unitaris oferts, sense IVA, s'han de consignar amb 5 decimals. Els preus oferts, amb IVA, amb 2 decimals
PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

MODEL

PREUS
PREUS
PREUS
OFERTS
OFERTS
MÀXIMS SENSE IVA AMB IVA
AMB IVA (5 decimals) (2 decimals)

S.1.Sobre de votació bilingüe

0,01284 €

0,02 €

S.1.Sobre de votació trilingüe

0,07000 €

0,08 €

S.2.1 Sobre per a la tramesa de documentació vot correu CER

0,07140 €

0,09 €

S.2.1 SobreTrilingüe

0,45000 €

0,54 €

S.2.2 Sobre per a la atramesa de documentació vo correu CERA

0,08760 €

0,11 €

S.2.2 Sobre trilingüe

0,30000 €

0,36 €

S.3 1 Sobre per a la taramesa vot correu CER a president mesa

0,01750 €

0,02 €

S.3.1 Sobre trilingüe

0,12000 €

0,15 €

S.3.2a Sobre per a la tramesa no gruïta vot correu ERTA a president

0,03400 €

0,04 €

S.3.2a Sobre trilingüe

0,20000 €

0,24 €

S.3.2b Sobre per a la tramesa gratuïta vot correu ERTA a president

0,03400 €

0,04 €

S.3.2b Sobre trilingüe

0,20000 €

0,24 €

S.3.3 Sobre per a la tramesa copi nomenament d'interventors a president

0,01650 €

0,02 €

S.3.3 Sobre trilingüe

0,21000 €

0,25 €

S.4.1 Sobre per a la tramesa del vot correu CERA a Espanya a presid.

0,03000 €

0,04 €

S.4.1 Sobre trilingüe

0,17000 €

0,21 €

S.4.2 Sobre per a la tramesa vot correu CERA al president junta elect.

0,02100 €

0,03 €

S.4.2 Sobre trilingüe

0,16000 €

0,19 €

S.5 Sobre bossa de lliurament de la documentació electoral de la mesa

0,05423 €

0,07 €

S.5 Sobre trilingüe

0,31000 €

0,38 €

S.6 Sobre per a la tramesa de la sol.licitud d'inscripció en el cens vot correu

0,01740 €

0,02 €

S.6 Sobre trilingüe.

0,08000 €

0,10 €

S.7a Sobre per a la tramesa no gratuïta vol correu CERA amb franqueig

0,07400 €

0,09 €

S.7a Sobre trilingüe

0,22000 €

0,27 €

S.7b Sobre per a la tramesa gratuïta vot correu CERA sense franqueig

0,07400 €

0,09 €

S.7b Sobre trilingüe

0,22000 €

0,27 €

S.7b e Sobre per a la tramesa gratuïta vot per correu CERA sense franqueig

0,07400 €

0,09 €

S.7b e Sobre trilingüe

0,22000 €

0,27 €

S10 Sobre tramesa talons devolució franqueig vot correu CERA i ERTA a JEP

0,45000 €

0,54 €

S10 Sobre trilingüe

0,22000 €

0,27 €

4,21847 €

5,10 €

TOTAL

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Lloc i data
Signatura del/de la representant legal

segell de l’empresa

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Contractació i patrimoni”, del qual és responsable la Direcció de Serveis. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i fer el seguiment
dels expedients de contractació i patrimoni del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i facilitar les comunicacions amb el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi ció mitjançant un escrit
adreçat al Servei de Contractació i Patrimoni, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona. governacio.gencat.cat
Les dades també serán incorporades al fitxer Expedients de contractació. La finalitat del fitxer Gestor d’expedients de contr actació electrónica és la
gestió i registre electrònic dels contractes formalitzats entre Proveïdors i els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat que s’hagin
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) aprovat per l’Ordre ECF/193/2008, de 29 d’abril (DOGC núm. 51024), l’òrgan responsable del
fitxer és la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement i l’adreça on us podeu
adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición és: Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. Adreça electrónica: protecciodedades@gencat.cat.
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ANNEX 4.2 OFERTA ECONÒMICA LOT 2: PAPERETES
Núm. de l’expedient de contractació: GO 2016 100
Objecte del contracte: La selecció de les empreses que podran subministrar el
material electoral necessari per la celebració d’eleccions al Parlament de
Catalunya i l’establiment dels requisits i condicions als que han de sotmetre’s els
contractes derivats del mateix, durant el període de vigència.
Lot 2: paperetes
El/la Sr./Sra. ................................................................ amb residència a
......................................., al carrer......................................... núm............, i amb
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària de l’Acord marc per al subministrament de
material electoral amb motiu de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya,
es compromet en nom propi / en nom i representació de l'empresa
..............................., amb domicili social a ................................, carrer
........................................, núm. ...... i NIF ....................., segons poders atorgats
davant el notari Sr/Sra. .................................................................. en data
..................... amb núm. de protocol ................. a executar-lo amb estricte subjecció
als requisits i condicions estipulats i d’acord amb les ofertes que, per a cadascun
dels impresos, es detallen en la següent taula:
Els preus unitaris oferts, sense IVA, s'han de consignar amb 5 decimals. Els preus oferts, amb IVA, amb 2 decimals
PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

MODEL

PREUS
PREUS
PREUS
OFERTS
OFERTS
MÀXIMS SENSE IVA AMB IVA
AMB IVA (5 decimals) (2 decimals)

Paperetes vot bilingüe

0,00800 €

0,01

Paperetes vot trilingüe

0,00800 €

0,01

0,01600 €

0,02

TOTAL

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Lloc i data

Signatura del/de la representant legal

segell de l’empresa

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Contractació i patrimoni”, del qual és responsable la Direcció de Serveis. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i fer el seguiment
dels expedients de contractació i patrimoni del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i facilitar les comunicacions amb el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi ció mitjançant un escrit
adreçat al Servei de Contractació i Patrimoni, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona. governacio.gencat.cat
Les dades també serán incorporades al fitxer Expedients de contractació. La finalitat del fitxer Gestor d’expedients de contr actació electrónica és la
gestió i registre electrònic dels contractes formalitzats entre Proveïdors i els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat que s’hagin
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) aprovat per l’Ordre ECF/193/2008, de 29 d’abril (DOGC núm. 51024), l’òrgan responsable del
fitxer és la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement i l’adreça on us podeu
adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición és: Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. Adreça electrónica: protecciodedades@gencat.cat
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ANNEX 4.3 OFERTA ECONÒMICA LOT 3 MANUAL D’INSTRUCCIONS PER
ALS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
Núm. de l’expedient de contractació: GO 2016 100
Objecte del contracte: La selecció de les empreses que podran subministrar el
material electoral necessari per la celebració d’eleccions al Parlament de
Catalunya i l’establiment dels requisits i condicions als que han de sotmetre’s els
contractes derivats del mateix, durant el període de vigència.
Lot 3: manual d’instruccions per als membres de les meses electorals
El/la Sr./Sra. ................................................................ amb residència a
......................................., al carrer......................................... núm............, i amb
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària de l’Acord marc per al subministrament de
material electoral amb motiu de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya,
es compromet en nom propi / en nom i representació de l'empresa
..............................., amb domicili social a ................................, carrer
........................................, núm. ...... i NIF ....................., segons poders atorgats
davant el notari Sr/Sra. .................................................................. en data
..................... amb núm. de protocol ................. a executar-lo amb estricte subjecció
als requisits i condicions estipulats i d’acord amb les ofertes que, per a cadascun
dels impresos, es detallen en la següent taula:
Els preus unitaris oferts, sense IVA, s'han de consignar amb 5 decimals. Els preus oferts, amb IVA, amb 2 decimals
PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

PREUS
PREUS OFERTS
PREUS
MÀXIMS SENSE OFERTS AMB
AMB IVA
IVA
IVA
(5 decimals)

MODEL
MIMM manual d'instruccions als membres de les meses electorals bilingüe

0,38000 €

0,46 €

MIMM manual trilingüe

0,89000 €

1,08 €

1,27000 €

1,54 €

TOTAL

(2 decimals)

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Lloc i data
Signatura del/de la representant legal

segell de l’empresa

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Contractació i patrimoni”, del qual és responsable la Direcció de Serveis. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i fer el seguiment
dels expedients de contractació i patrimoni del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i facilitar les comunicacions amb el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit
adreçat al Servei de Contractació i Patrimoni, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona. governacio.gencat.cat
Les dades també serán incorporades al fitxer Expedients de contractació. La finalitat del fitxer Gestor d’expedients de contr actació electrónica és la
gestió i registre electrònic dels contractes formalitzats entre Proveïdors i els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat que s’hagin
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) aprovat per l’Ordre ECF/193/2008, de 29 d’abril (DOGC núm. 51024), l’òrgan responsable del
fitxer és la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement i l’adreça on us podeu
adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición és: Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. Adreça electrónica: protecciodedades@gencat.cat
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ANNEX 4.4 OFERTA ECONÒMICA LOT 4 IMPRESOS ELECTORALS

Núm. de l’expedient de contractació: GO 2016 100
Objecte del contracte: La selecció de les empreses que podran subministrar el
material electoral necessari per la celebració d’eleccions al Parlament de
Catalunya i l’establiment dels requisits i condicions als que han de sotmetre’s els
contractes derivats del mateix, durant el període de vigència.
Lot 4: impresos electorals

El/la Sr./Sra. ................................................................ amb residència a
......................................., al carrer......................................... núm............, i amb
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària de l’Acord marc per al subministrament de
material electoral amb motiu de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya,
es compromet en nom propi / en nom i representació de l'empresa
..............................., amb domicili social a ................................, carrer
........................................, núm. ...... i NIF ....................., segons poders atorgats
davant el notari Sr/Sra. .................................................................. en data
..................... amb núm. de protocol ................. a executar-lo amb estricte subjecció
als requisits i condicions estipulats i d’acord amb les ofertes que, per a cadascun
dels impresos, es detallen en la següent taula:
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E ls pre us unit a ris o f e rt s , s e ns e IV A , s 'ha n de c o ns igna r a m b 5 de c im a ls . E ls pre us o f e rt s , a m b IV A , a m b 2 de c im a ls

PREUS DE
LICITACIÓ
UNITARIS
MÀXIMS

PREUS
PREUS OFERTS PREUS
MÀXIMS SENSE OFERTS
AMB IVA
IVA
AMB IVA
(5 decimals) (2 decimals)

MODEL
M.1 Llista numerada de votants

0,68900 €

0,83 €

M.1 Llista numerada de votants trilingüe

3,00000 €

3,63 €

M.2 Rebut de lliurament des sobres amb la documentació mesa

0,01720 €

0,02 €

M.2 Trilingüe

0,77800 €

0,94 €

M.3 Certificat de votació o de no haver estat admès el vot

0,40500 €

0,49 €

M.3 Trilingüe

0,95800 €

1,16 €

VC. 1a Sol.licitud del vot per correu

0,02600 €

0,03 €

VC.1a Trilingüe

0,39500 €

0,48 €

FAVC full auxiliar del vot per correu

0,00800 €

0,01 €

FAVC Trilingüe

0,29500 €

0,36 €

CARTELL 1 Cartell d'identificació del col.legi electoral

0,09200 €

0,11 €

CARTELL 1 Trilingüe

0,84100 €

1,02 €

CARTELL 2 Cartell dìdentificació de la mesa electoral

0,01800 €

0,02 €

CARTELL 2 Trilingüe

1,60000 €

1,94 €

ACM Acta de constitució de la mesa

0,26000 €

0,31 €

ACM Trilingüe

1,60000 €

1,94 €

AEM Acta d'escrutini de la mesa

0,13000 €

0,16 €

AEM Trilingüe

1,08000 €

1,31 €

ASM Acta de la sessió de la mesa

0,21600 €

0,26 €

ASM Trilingüe

1,19000 €

1,44 €

13,59820 €

16,45 €

TOTAL

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Lloc i data
Signatura del/de la representant legal

segell de l’empresa

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vost res dades seran
incorporades al fitxer “Contractació i patrimoni”, del qual és responsable la Direcció de Serveis. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i fer el seguiment
dels expedients de contractació i patrimoni del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i facilitar les comunicacions amb el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi ció mitjançant un escrit
adreçat al Servei de Contractació i Patrimoni, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona. governacio.gencat.cat
Les dades també serán incorporades al fitxer Expedients de contractació. La finalitat del fitxer Gestor d’expedients de contr actació electrónica és la
gestió i registre electrònic dels contractes formalitzats entre Proveïdors i els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat que s’hagin
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) aprovat per l’Ordre ECF/193/2008, de 29 d’abril (DOGC núm. 51024), l’òrgan responsable del
fitxer és la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement i l’adreça on us podeu
adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición és: Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. Adreça electrónica: protecciodedades@gencat.cat

63

ANNEX 5
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Clàusula d’encarregat de tractament en la contractació de serveis sense
accés a dades de caràcter personal
El/la senyor/a ____________________________, amb el NIF núm.
_____________
com
a
representant
de
l’empresa
________________________________
amb
el
NIF
núm._____________________ manifesta haver estat degudament informat per
part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre
la prohibició expressa d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, comunicar i/o
realitzar qualsevol acte que posi en perill o vulneri la confidencialitat i seguretat de
les dades de caràcter personal de les que és responsable el Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a les quals pogués accedir
(empresa adjudicatària) de forma involuntària amb motiu de l’execució del
contracte de prestació de serveis formalitzat entre ambdues parts.
Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de les dades de caràcter personal
responsabilitat del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, amb independència del tipus de canal o suport amb que siguin
tractades, essent responsable (l’empresa adjudicatària) de l’incompliment de tal
prohibició per part dels seus treballadors durant l’execució del servei. El deure de
secret i confidencialitat subsistirà amb posterioritat a l’extinció del contracte.
............., a .........de ......... de 201...
Signat..............

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Contractació i patrimoni”, del qual és responsable la Direcció de Serveis. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i fer el seguiment
dels expedients de contractació i patrimoni del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i facilitar les comunicacions amb el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit
adreçat al Servei de Contractació i Patrimoni, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona. governacio.gencat.cat
Les dades també serán incorporades al fitxer Expedients de contractació. La finalitat del fitxer Gestor d’expedients de contractació electrónica és la
gestió i registre electrònic dels contractes formalitzats entre Proveïdors i els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat que s’hagin
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) aprovat per l’Ordre ECF/193/2008, de 29 d’abril (DOGC núm. 51024), l’òrgan responsable del
fitxer és la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement i l’adreça on us podeu
adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición és: Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. Adreça electrónica: protecciodedades@gencat.cat
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ANNEX 6
DECLARACIÓ
LABORALS

RESPONSABLE

COMPLIMENT

OBLIGACIONS

RISCOS

El/la senyor/a ____________________________, amb el NIF núm.
_____________
com
a
______________________de
l’empresa
________________________________
amb
el
NIF
núm._____________________ declara, sota la seva responsabilitat, que
l’empresa que representa compleix amb totes les obligacions referents a la
prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, d’acord amb la Llei 31/1995 i
la resta de normativa vigent.
Lloc i data

Signatura

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Contractació i patrimoni”, del qual és responsable la Direcció de Serveis. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i fer el seguiment
dels expedients de contractació i patrimoni del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i facilitar les comunicacions amb el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi ció mitjançant un escrit
adreçat al Servei de Contractació i Patrimoni, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona. governacio.gencat.cat
Les dades també serán incorporades al fitxer Expedients de contractació. La finalitat del fitxer Gestor d’expedients de contr actació electrónica és la
gestió i registre electrònic dels contractes formalitzats entre Proveïdors i els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat que s’hagin
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) aprovat per l’Ordre ECF/193/2008, de 29 d’abril (DOGC núm. 51024), l’òrgan responsable del
fitxer és la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement i l’adreça on us podeu
adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición és: Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. Adreça electrónica: protecciodedades@gencat.cat
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ANNEX 7
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER-SE DONAT DE
BAIXA A LA MATRÍCULA DE L’IAE
El/la senyor/a ____________________________, amb el NIF núm.
_____________
com
a
______________________
de
l’empresa
________________________________
amb
el
NIF
núm._____________________ declara, sota la seva responsabilitat, que la
persona jurídica que represento està donada d’alta a l’Impost d’Activitats
Econòmiques corresponent a __________________________________ i que
aquesta es manté a dia d’avui.

Lloc i data

Signatura

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Contractació i patrimoni”, del qual és responsable la Direcció de Serveis. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i fer el seguiment
dels expedients de contractació i patrimoni del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i facilitar les comunicacions amb el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit
adreçat al Servei de Contractació i Patrimoni, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona. governacio.gencat.cat
Les dades també serán incorporades al fitxer Expedients de contractació. La finalitat del fitxer Gestor d’expedients de contractació electrónica és la
gestió i registre electrònic dels contractes formalitzats entre Proveïdors i els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat que s’hagin
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) aprovat per l’Ordre ECF/193/2008, de 29 d’abril (DOGC núm. 51024), l’òrgan responsable del
fitxer és la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement i l’adreça on us podeu
adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición és: Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. Adreça electrónica: protecciodedades@gencat.cat
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ANNEX 8
MODEL INFORMATIU DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
A/a:
Núm. de l’expedient de contractació: GO 2016 100
Objecte: La selecció de les empreses que podran subministrar el material electoral
necessari per la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya i l’establiment
dels requisits i condicions als que han de sotmetre’s els contractes derivats del
mateix, durant el període de vigència
Dades d’identificació de l’empresa
Cognoms i nom o raó social

NIF

Domicili social
Telèfon

FAX

Dades de la persona que actua en representació de l’empresa
Cognoms i nom
NIF

DECLARO
Que presento la documentació corresponent a la contractació esmentada, per tal
de poder-hi participar dins el termini establert.
En aquest sentit, presento 1 únic sobre A i ___ sobre B, corresponent als
següents lots:
 Lot 1: sobres electorals
 Lot 2: paperetes
 Lot 3: manuals d’instruccions per als membres de les meses electorals
 Lot 4: impresos electorals

Localitat i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa

*ATENCIÓ: aquest model ha d’anar fora del sobre.
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
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