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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A UN ESTUDI D’ANÀLISI DE
MERCAT D’ALTERNATIVES PRODUCTIVES PER A LA DIVERSIFICACIÓ
DE CULTIUS DEL SECTOR DE LA FRUITA DOLÇA A LA RIBERA D’EBRE
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CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBJECTE,
CARACTERÍSTIQUES AL RÈGIM JURÍDIC I ECONÒMIC
DEL CONTRACTE
1. DADES IDENTIFICATIVES I GENERALS DEL CONTRACTE









Tipus de contracte:......................................................................................................serveis
Procediment d'adjudicació:...........................................................................................obert
Tipus de tramitació:.................................................................................................ordinària
Òrgan de contractació:.........................................................................................Presidència
Garantia provisional:....................................................................................No se n’exigeix
Garantia definitiva:.............................................................5% del pressupost d’adjudicació
Pressupost màxim d'execució per contracta:..............................26.500,00 euros IVA inclòs
Termini d'execució:.........................................d’acord amb el plec de condicions tècniques

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objectiu general de l’acció 21-01 “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives
productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera
d’Ebre” és analitzar detalladament les alternatives productives proposades a la Ribera
d’Ebre i altres cultius substitutius a la fruita de pinyol i que siguin atractives per a la
distribució nacional i europea i que puguin plantar-se de manera competitiva a la zona
de la Ribera d’Ebre.
2. Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) estan acreditats a l’expedient i per la manca de recursos humans,
logístics i tècnics per poder-ho desenvolupar-los de forma pròpia.
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1. És objecte del present plec de clàusules administratives particulars la determinació de
les condicions jurídiques i econòmiques i l’adjudicació, per procediment obert, del
contracte per a la prestació del servei de l’acció 21-01 denominada “Estudi d’anàlisi de
mercat d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del sector de la
fruita dolça a la Ribera d’Ebre” (Ref. Exp. T7C-02/18 – Núm. Exp.:
SOC033/18/00002).

3. NATURALESA DEL CONTRACTE
El contracte objecte d’adjudicació es qualifica de contracte de serveis, d'acord amb
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP).
El servei d’estudi de mercat es una prestació de caràcter intel·lectual (CPV 793100000).
El present contracte té naturalesa administrativa, quedant les parts contractants sotmeses
expressament al que s’estableix en aquest Plec i, en allò que no hi estigui previst, el
contracte es regirà per la LCSP.
A més de la normativa esmentada, el present contracte estarà regulat per la normativa
especificada al Plec de prescripcions tècniques particulars. Subsidiàriament, davant la
inexistència del precepte de Dret Administratiu que reguli l'assumpte, són d'aplicació els
preceptes de Dret Privat aplicables al contracte.
4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

D’acord amb l’article 13.g) de Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, la Presidència
del Consell Comarcal té atribuïda la capacitat de: g) Contractar obres i la gestió de
serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del
pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment
negociat., s’estableix que correspon al president del Consell Comarcal la competència
com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de
serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els
contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 5 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost (capítol 1 a 5 del pressupost d'ingressos menys
recursos de caràcter no recurrent o extraordinaris) ni, en qualsevol cas, la quantia de sis
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior
a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
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1. L’òrgan de contractació per a aquest contracte és la Presidència del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, d’acord amb les disposicions de les Bases d’execució del
pressupost per a l’exercici 2019.

En els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP es disposa que
corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels
contractes esmentats a l'apartat anterior que realitzi l’entitat local, quan pel seu valor o
durada no corresponguin a l'Alcalde o President de l'Entitat Local.
2. L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
3. La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació de diversos
criteris d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 i
concordants de la LCSP.
4. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=15534119&
5. DRETS I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
A) Seran obligacions de l'adjudicatari, a més de l'obligació de prestar el servei en la
forma indicada en el present plec, i en la seva oferta, les següents:

Li podrà ser demanada i haurà de presentar al Consell Comarcal, la documentació
justificativa de trobar-se al corrent del pagament de la Seguretat Social dels treballadors
afectes al servei. Així mateix, es podrà sol·licitar la presentació dels butlletins de
cotització corresponents.
D’altra banda, l'adjudicatari, en relació amb els seus treballadors, haurà de complir
estrictament i durant tota la vigència del contracte amb les mesures de prevenció de
riscos laborals.
2. És obligació de l’adjudicatari indemnitzar dels possibles danys i perjudicis que es
causen com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.
3. L'adjudicatari només podrà cedir o traspassar el contracte dins els límits previstos a la
LCSP.
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1. Estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria fiscal, laboral i
d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en general, de les que li
corresponguin com a empresa o industrial.

4. Tenir l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada
prestació del servei d'acord amb el present Plec.
5. El personal adscrit al servei haurà de complir totes les tasques i funcions previstes al
plec de clàusules tècniques, al present plec de clàusules administratives, les directrius
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i d’altra normativa d’aplicació.
6. Adquirir el compromís de cobrir els llocs de treball necessaris en cas d’absències per
malaltia, vacances, baixes del personal, o per altres causes anàlogues.
7. Complir la prestació del servei amb els mitjans adequats i d’acord amb el que
estableix el plec de prescripcions tècniques.
8. Informar prèviament en el seu cas, al Consell Comarcal de totes les variacions que
consideri necessari introduir en quant a dotacions de personal, material, organitzatives i
de prestació amb la suficient antelació per a què puguin ser o no acceptades.
9. Començar la prestació del servei en la data assenyalada com l’inici del contracte.
B) Són drets de l'adjudicatari:
1. Rebre del Consell Comarcal el preu que resulti de l’oferta acceptada pel servei, en la
forma que es conté en la clàusula reguladora del preu del contracte.
6. OBLIGACIONS I FACULTATS DEL CONSELL COMARCAL

a) Abonament al contractista del preu d’adjudicació del contracte.
b) Qualsevol altra que legalment correspongui i/o es contingui en els plecs
aprovats.
6.2 - Són facultats de l’administració:
a) Imposar, si escau, a l’adjudicatari les sancions i correccions que procedeixin per
infraccions en la prestació dels serveis.
7. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà des del 20 de març fins al 30 de novembre de 2019.
8. IMPORT DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI
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6.1- Constituiran obligacions del Consell Comarcal, les següents:

1. Pressupost base de licitació. El valor total estimat per l’execució del contracte durant
l’any 2019 26.500,00 euros, IVA inclòs.
2. Valor estimat del contracte. El valor total estimat per l’execució del contracte durant
l’any 2019 ascendirà a 21.900,83 euros, IVA exclòs.
3. Amb caràcter general, s'entén que, en l’oferta, el preu proposat per l'adjudicatari, s'hi
inclouen totes les despeses que aquest hagi de dur a terme per al compliment de les
prestacions contractades, com són el personal i material necessari per portar a terme el
servei, beneficis, assegurances, transports, taxes i tota mena d’impostos i tributs i altres
conceptes que es puguin derivar de l’efectiva prestació del servei.
9. FINANÇAMENT
La contractació del servei objecte de la licitació es troba reflectida i prevista al
pressupost del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre corresponent a l’anualitat 2019.
10. FORMA DE PAGAMENT
Remissió a la clàusula 8 de les prescripcions tècniques.
11. REVISIÓ DE PREUS

2. Un cop perfeccionat el contracte, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre només
podrà introduir modificacions sempre que aquestes siguin degudes a noves necessitats o
a causes imprevistes, justificades degudament a l'expedient de modificació que es
tramiti a l'efecte.
12. INSPECCIÓ I CONTROL
El Consell Comarcal exercirà les funcions d’inspecció i control que estimi necessàries
per a comprovar que els serveis s’estan realitzant segons el previst a la programació
aprovada, assignant els mitjans proposats i obtenint els resultats oferts.
13. PUBLICITAT DEL PLEC DE CLÀUSULES
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, es
farà mitjançant la publicació al perfil del contractant del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, d'acord amb el disposat a l'article 135.1 de la LCSP:
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1. No es preveu cap revisió de preus.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=15534119&

CAPÍTOL SEGON: DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ,
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
14. CAPACITAT I APTITUD PER CONTRACTAR
Podran optar a l'adjudicació del present contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, a títol individual o en unió temporal d'empresaris, que tinguin
plena capacitat d'obrar, que no es trobin culpables en les prohibicions i incompatibilitats
per contractar amb l'Administració, establertes en l'article 85 de la LCSP.
A més, les empreses adjudicatàries hauran de ser persones físiques o jurídiques la
finalitat o activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte i disposar d'una
organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del
contracte.
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de reunir a més els requisits que
estableix l'article 68 de la LCSP.

Les empreses licitadores hauran de ratificar la solvència tècnica a través d’una relació
dels principals serveis o treballs realitzats (aquests serveis han de ser de la mateixa
naturalesa o similar a la determinada a l’objecte d’aquesta licitació) en el curs dels
darrers tres anys com a màxim que inclogui import, dates i el destinatari públic o privat
dels mateixos, avalats per certificats de bona execució.
Aquesta experiència s’acreditarà mitjançant una memòria-currículum dels treballs
realitzats per l’empresa o persona física.
16. PRESENTACIÓ, FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
Presentació i forma
Les proposicions seran secretes, no podent divulgar l'òrgan de contractació la
informació facilitada pels licitadors que hagin designat com a confidencial.
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15. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA, TÈCNICA O PROFESSIONAL

Cada licitador no podrà subscriure més d'una proposició per al present contracte.
Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet
individualment. La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes que hagi subscrit.
La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional per l'empresari del
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen
aquest contracte, sense excepció ni reserva.
Lloc i termini de presentació de les ofertes
La present licitació té caràcter electrònic d’acord amb el que estableix la disposició
addicional quinzena de la LCSP sobre les normes relatives als mitjans de comunicació
utilitzables en els procediments de contractació.
Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma
electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes del perfil de
contractant del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre:

En l’adreça electrònica que l’empresa licitadora indiqui en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital s’enviaran els correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina
de Sobre Digital.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. Accedint a
l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en el sobre corresponent. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. Per
poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per al sobre que contingui la documentació xifrada.
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=15534119&; on trobaran dins la plataforma de
contractació el Sobre Digital activat. Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina
web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donarse d’alta a l’eina i, a continuació rebran un missatge, al correu electrònic indicat en
aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja
que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni
recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes
i, per tant, per l’accés al seu contingut. L’Administració demanarà a les empreses
licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a
l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de
licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de
l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes del Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=15534119&
En cas d’impossibilitat de tramitació de les proposicions per part d’una empresa
licitadora a través de la plataforma digital corresponent, sempre i quan no es degui a una
causa imputable a la mateixa i sigui motivada per incidències en aquella plataforma:
Caldrà acreditar-ho degudament mitjançant certificat emès pel Consorci Administració
Oberta de Catalunya (AOC). En aquest supòsit es podrà acordar obrir un termini
addicional que tindrà la mateixa durada a la interrupció de la incidència informàtica, per
tal que aquelles empreses licitadores que hagin patit un funcionament anormal del
sistema tinguin la possibilitat d’efectuar correctament la presentació de la proposició.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
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La utilització d'aquests serveis suposa la preparació i la presentació d'ofertes de forma
telemàtica pel licitador, la custòdia electrònica d'ofertes pel sistema i l'obertura i
l'avaluació de la documentació a través de la plataforma de contractació.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin
l'oferta fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics en
l'enviament. Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat
licitadora un justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el
segell de temps.
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta
petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data.
Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de
licitació.
Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en tres arxius electrònics
(sobre digital), signat pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu
electrònic i la llegenda “Proposició per licitar a la contractació del servei Estudi
d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del
sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre”.

SOBRE <<A>>. Documentació administrativa per a la contractació de l’Estudi
d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del
sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre, que presenta l’empresa .................. i, en el
que s’inclourà la documentació següent:
Documentació administrativa
1. Document europeu únic de contractació (DEUC). S’adjuntarà com Annex 1.
2. Declaració d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació, en què tots els
licitadors hauran d'indicar un domicili i una adreça de correu electrònic per a la
pràctica de notificacions. Aquesta informació es completarà indicant un número
de telèfon i un fax. S’adjuntarà com Annex 2.
3. Declaració responsable sobre pertinença a grup empresarial. Haurà d’estar
presentada pel responsable de l’empresa. En el supòsit de no pertànyer a cap grup
empresarial, la declaració es realitzarà en aquest sentit i, si s'escau, compromís de
11
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La denominació de cada sobre és la següent:

constitució d’Unió Temporal d’Empreses, de conformitat amb l’art. 69 de la
LCSP. S’adjuntarà com Annex 3.
En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal,
hauran d’aportar, a més a més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per
al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. També hauran de
presentar el model de declaració responsable, relatiu a cadascuna de les empreses,
així com la participació que li correspon a cadascun d'ells en la UTE.
4. Per a les empreses estrangeres la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de
manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, en el
seu cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador. S’adjuntarà
com Annex 4.
5. Declaració d’acceptació de la factura electrònica. S’adjuntarà com Annex 5.
6. Documentació acreditativa de la solvència tècnica, prevista en la clàusula 15
del PCAP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula dinovena del
present plec.

SOBRE <<B>>. Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen
d’un judici de valor per a la contractació de l’Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives
productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera
d’Ebre, que presenta l’empresa .................. i, en el que s’inclourà la documentació
següent:
Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor:
1. Proposta de servei, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de
prescripcions tècniques i que serà valorada d’acord amb els criteris previstos a la
clàusula 10.1 del plec de prescripcions tècniques.
IMPORTANT: No es pot indicar el número exacte de cultius/entrevistes que es planteja
realitzar dins de la Proposta de serveis que s’inclourà en el sobre B, ja que el número
d’entrevistes i de cultius seran valorats a través del criteris automàtics i s’inclouran en
el sobre C. La documentació que contenen els sobres A i B no pot incloure cap
12
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 140.4
LCSP.

informació que permeti conèixer el contingut del sobre C. L’incompliment d’aquesta
obligació implica l’exclusió de la licitació.

SOBRE <<C>>. Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen
de criteris automàtics per a la contractació de l’Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives
productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera
d’Ebre, que presenta l’empresa .................. i, en el que s’inclourà la documentació
següent:
Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un criteri
automàtic:
1. Document detallat, explicatiu i degudament indexat d’acord amb els punts subjectes a
criteris automàtics fixats en la clàusula 10.2 del plec de prescripcions.
2. Proposta econòmica. S’adjuntarà com Annex 6.
17. MESA DE CONTRACTACIÓ
Es requereix Mesa de contractació i d’acord amb l’art. 326.6 LCSP, tenint en compte
que ens trobem davant d’un procediment obert, ha d’estar formada per:
La presidenta del Consell Comarcal o conseller en qui delegui.
El secretari de l’entitat o funcionari en qui delegui.
L’interventor de l’entitat o funcionari en qui delegui.
Dos tècnics de l’Àrea de Promoció econòmica.

18. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS
1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a
l’obertura dels sobres electrònics, als efectes de verificar que contingui la documentació
establerta a la clàusula 16 del present Plec i procedir a qualificar la validesa de la
mateixa.
Es podrà requerir als licitadors, si existeixen dubtes raonables sobre la vigència o
fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament
del contracte, que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de la seva
aptitud i capacitat. El termini per aportar la documentació requerida serà de cinc dies
naturals a comptar des de la recepció del requeriment.
2. Un cop obert el sobre A, i si es constata l’existència de la documentació preceptiva la
Mesa de contractació podrà decidir l’obertura del sobre B.
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1.
2.
3.
4.

La valoració del sobre B, que conté els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor, serà realitzada per la persona responsable designada per l’òrgan de contractació
en un termini no superior a 7 dies.
3. En tot, i si s’escau, la Mesa de contractació comunicarà als licitadors l’existència de
defectes o omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin
presentar l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres
dies naturals a comptar des de la data de l’enviament de la referida comunicació.
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits,
i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El
moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat exigits per
contractar serà el de finalització del termini de presentació de les proposicions.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació d’aquells licitadors
quines propostes presentin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en
el termini atorgat o errors insubsanables.
A més, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els
documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora
del procediment d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts.
4. La valoració del sobre B haurà d’estar efectuada amb anterioritat a l’acte d’obertura
del sobre C. En aquest acte públic, la Mesa procedirà a:
-

Primer. Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els
requeriments del plec, avaluar i classificar les ofertes.

-

Segon. Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor
puntuació.

-

Tercer. Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
que l'empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder
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Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels
documents que s'han d'incloure en la presentació de l’oferta telemàtica, llevat que sigui
considerada esmenable per l’òrgan de contractació i s’hagi esmenat en el termini
atorgat.

bastant per a formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i
tècnica o, si s'escau la classificació corresponent i no està sotmesa a cap
prohibició per contractar.
-

Quart. Requerir la presentació de documentació a l'empresa que ha obtingut la
millor puntuació mitjançant comunicació electrònica, en el termini de 7 dies
hàbils a comptar de l'enviament de la comunicació.

19. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1. La persona responsable del contracte de l’entitat valorarà les ofertes presentades de
conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules tècniques i
traslladaran dita valoració a l’òrgan de contractació.
L’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP.
2. Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els
requeriments del Plec, l’òrgan de contractació, les classificarà per ordre decreixent de
puntuació, atenent als criteris de valoració.

Es sol·licitarà a l’empresa licitadora classificada en primer lloc que aporti, en un termini
màxim de set dies hàbils, la documentació que acrediti la inscripció al RELI o al
ROLECE, i si escau, ens haurà d’autoritzar per poder-hi accedir.
Una vegada el licitador hagi presentat la documentació esmentada en la clàusula
anterior, l’òrgan de contractació formalitzarà el contracte, en un termini màxim de
quinze dies a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació.
Aquesta adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant.
20. GARANTIA DEFINITIVA
El licitador que presenti la millor oferta en la licitació dels contractes han de constituir
una garantia del 5% de l'import d'adjudicació, consistint aquesta en el preu final
d'adjudicació per l'import estimat en el pressupost del present plec, exclòs l'IVA, d'acord
a qualsevol dels mitjans que estableix l'article 108 LCSP.
15
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En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la major puntuació es presumeixi que
és anormalment baixa per donar-se els supòsits previstos a l’article 149 de la LCSP,
l’òrgan de contractació seguirà el procediment previst a l’esmentat article, atorgant al
classificat en primer lloc un termini màxim de 5 dies naturals perquè justifiqui la seva
oferta.

Segons el que disposa l'article 111 LCSP, la garantia no serà retornada o l'aval o
assegurança de caució cancel·lat, fins que s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució
d'aquest sense culpa per al contractista.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 LCSP, i transcorregut
un any des de la data d'acabament del contracte, sense que la recepció formal i la
liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà,
sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació un cop depurades les
responsabilitats a què es refereix l'esmentat article 110.
La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva es durà a terme en els termes que
estableix l'article 111 LCSP, sempre que hagin finalitzat els períodes de garanties
corresponents als contractes derivats i hagin complert satisfactòriament les obligacions
corresponents a aquells.
21. ADJUDICACIÓ

Sense perjudici del que estableix l'apartat 1 de l'article 155 LCSP, la notificació i la
publicitat a què es refereix l'apartat anterior han de contenir la informació necessària
que permeti als interessats en el procediment d'adjudicació interposar recurs
suficientment fundat contra la decisió de adjudicació, i entre ella en tot cas haurà de
figurar la següent:
a) En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per
les quals s'ha desestimat la seva candidatura.
b) Pel que fa als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, els motius pels
quals no s'ha admès la seva oferta, inclosos, en els casos previstos en l'article
126.7 i 8 LCSP, els motius de la decisió de no equivalència o de la decisió que les
obres, els subministraments o els serveis no s'ajusten als requisits de rendiment o a
les exigències funcionals; i un desglossament de les valoracions assignades als
diferents licitadors, incloent a l'adjudicatari.
c) En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la
proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta
d'aquest amb preferència respecte de les que hagin presentat els restants licitadors
16
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Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació procedirà a adjudicar el
contracte, de manera que la resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà
als candidats i licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini
màxim de 15 dies.

les ofertes dels quals hagin estat admeses; i, si escau, el desenvolupament de les
negociacions o el diàleg amb els licitadors.
En la notificació s'indicarà el termini en què cal procedir a la formalització del contracte
d'acord amb l'apartat 3 de l'article 153 LCSP.
La notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb el que estableix
la Disposició addicional quinzena de la LCSP.
22. PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Tal i com estableix l’art. 153.1 LCSP, els contractes que subscriguin les administracions
públiques s'han de formalitzar en document administratiu que s'ajusti amb exactitud a
les condicions de la licitació, constituint l'esmentat document títol suficient per accedir a
qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte
s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas
es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules que
impliquin alteració dels termes de l'adjudicació.
El contracte podrà formalitzar-se en escriptura pública si així ho sol·licita el contractista,
essent al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament.
De conformitat amb el que preveu l'article 154.1 LCSP, la formalització del contracte
s'ha de publicar, juntament amb el corresponent contracte, en un termini no superior a
quinze dies després del perfeccionament del contracte en el perfil de contractant de
l'òrgan de contractació.

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que
disposa l'article 197 LCSP.
25. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
L'òrgan de contractació pot acordar, un cop perfeccionat el contracte i per raons
d'interès públic, modificacions en el mateix, sense perjudici dels supòsits previstos a la
LCSP respecte a la successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió
de preus i ampliació del termini d'execució, els contractes administratius només podran
ser modificats per raons d'interès públic en els casos i en la forma que preveuen els
articles 203 i següents LCSP i d'acord amb el procediment que regula l'article 191
LCSP, amb les particularitats que preveu l'article 207 LCSP.
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23. RISC I VENTURA

26. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
El Consell Comarcal podrà acordar per raons d'interès públic la suspensió de l'execució
del contracte. Igualment procedirà la suspensió del contracte si es donés la
circumstància assenyalada en l'article 208 LCSP.
Els efectes de la suspensió del contracte es regiran pel que disposa l'article 208 LCSP.

27. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
Cessió
No es troba permesa la cessió del present contracte, tret del que es pugui acordar per
l’òrgan de contractació.
Subcontractació
No és permesa, tampoc, la subcontractació dels serveis objecte de la present
contractació, atès que de la seva naturalesa i condicions se’n dedueix la seva directa
execució per l’adjudicatari.
28. RÈGIM SANCIONADOR I RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES

2. A efectes contractuals es considerarà falta sancionable qualsevol acció o omissió que
suposi l’incompliment de les exigències d’aquest plec. Les deficiències advertides no
esmenades pel concessionari en el termini fixat pel Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre comportaran la imposició de les multes que es fixen en aquesta clàusula.
Les multes que es puguin imposar per les infraccions regulades no impedeixen, si la
infracció ocasiona danys i perjudicis al Consell Comarcal que aquest pugui exigir la
indemnització corresponent.
3. Els incompliments en que pugui incórrer l'adjudicatari es classifiquen en infraccions
lleus, greus i molt greus.
Infraccions lleus: Es consideraran com a infraccions lleus les següents:
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1. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat amb el
contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest plec de clàusules, en el plec de
prescripcions tècniques i amb les condicions que hagi proposat en la seva oferta.

- Incompliment d’acords o decisions del Consell Comarcal sobre variacions de
detall que no impliquin despeses per a l’empresa adjudicatària.
- Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d’acord amb les condicions
fixades en aquest plec de clàusules i en el de prescripcions tècniques.
- Manca de puntualitat en la prestació del servei.
- Incompliment dels terminis previstos en els plecs per a la realització del servei.
- Facturació incorrecta més de 2 vegades durant l’execució del contracte.
- Modificació d’un servei sense causa justificada i sense autorització prèvia.
Infraccions greus: Es consideraran com a infraccions greus les següents:
- Demorar l’inici de l’execució del servei respecte de la data prevista en el
contracte, superior a una setmana, sempre que no hi hagi una causa de força
major.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment
reiterat de les condicions establertes.

- La cessió, total o parcial, del contracte, o cessació de la prestació del servei
sense les condicions regulades en aquest plec i sense que hi concorrin
circumstàncies legals que la legitimin.
- La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites pel
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, relatives a l’execució del contracte.
- Falsejar les dades relacionades amb els serveis objecte del contracte.
- Manca de respecte als tècnics o autoritats del Consell Comarcal.
- Qualsevol defraudació greu en la prestació dels serveis contractats.
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- L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu
personal i prevenció de riscos laborals.

- Les actuacions del contractista que impedeixin o menyscabin les potestats de
direcció i control dels serveis públics que corresponguin al Consell Comarcal del
Ribera d’Ebre.
- Reiteració o realització de 3 faltes lleus.
Infraccions molt greus: Es consideraran com a infraccions molt greus:
- La reiteració en la comissió de 2 faltes greus, i les altres no previstes
anteriorment i que infringeixin de forma molt greu les condicions establertes en
aquest plec de condicions i que causen un perjudici molt greu al servei.
4. Les infraccions lleus són sancionades amb apercebiment o una multa de fins a 300
euros; les greus, amb una multa de 301 a 1.400 euros, i les molt greus, amb una multa
de 1.401 a 3.000 euros.
Si l’empresa sancionada fa efectiva de manera voluntària la sanció en el termini d’un
mes a comptar de la data de la notificació de l’expedient sancionador, la quantia de la
sanció es redueix en un 25 %.
Així mateix, en el cas de les reiteracions d’infraccions molt greus, a la segona
realització d’una infracció molt greu, es produirà la resolució del contracte, la incautació
de la garantia i la indemnització per danys i perjudicis.

29. JURISDICCIÓ
Les qüestions que puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran
fi a la via administrativa, i podran ser impugnats davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
L'adjudicatari es sotmetrà, amb renúncia expressa a qualsevol fur o privilegi, als jutjats
o tribunals d'aquesta jurisdicció, als que per raó de territori s'hagi de sotmetre el Consell
Comarcal.
30. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL
Per al cas que el contracte tingui per objecte el tractament de dades de caràcter personal,
l'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
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5. Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes de la seva
resolució, s’estarà al que disposen els articles 211, 212 i 213 de la LCSP.

vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L'adjudicatari s'obliga a
implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat
de les dades.
31. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
L'òrgan de contractació, de conformitat amb el que preveuen els articles 190 i 191 de la
LCSP, ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.
32. RÈGIM JURÍDIC

a. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
b. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
c. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, segons l'ordre de prelació que sigui
aplicable.
d. Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
e. El Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
f. Supletòriament, la resta de normes de Dret Administratiu i en defecte, les normes
del Dret Privat.
2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, del plec, dels
documents annexes que formen part del mateix, o de les instruccions o normes de tota
índole promulgades pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que puguin tenir
aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà a l’adjudicatari de l’obligació del seu
compliment
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1. El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques i per la normativa següent:

ANNEX I. DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
Procediment de licitació: “Contracte de serveis relatiu al servei públic d’intervenció
socioeducativa itinerant a la comarca de la Ribera d’Ebre”, mitjançant el procediment
obert, tramitació ordinària.
En aquest enllaç podeu descarregar l’arxiu següent i complimentar-lo:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_
electronica/DEUC-cat.pdf
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Aquest formulari s’haurà d’emplenar i signar electrònicament pel representant de
l’empresa i incloure’l al SOBRE A relatiu a la documentació administrativa per a la
contractació.

ANNEX II. DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS DE
COMUNICACIÓ
_____________________________, amb DNI núm. ____________, en nom propi o, si
escau, en nom propi i de _____________________ (la persona física o jurídica que
representa), als efectes de prendre part en la licitació:
TÍTOL: “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de
cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre”
EXP: 241/2019

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que accepta com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions, notificacions i intercanvi
d’informació, necessaris per a la correcta tramitació i resolució del procediment de
contractació, l’adreça habilitada de correu electrònic que s’assenyala tot seguit. Tot això
sense perjudici que aquestes comunicacions també es puguin fer per altres mitjans que
estableixin les disposicions vigents, indicant així mateix, una persona de contacte i un
número de telèfon.
Correu electrònic:

Telèfon:
Adreça Postal:
Codi postal:
Població:
Signatura
No seran vàlides les ofertes presentades sense signatura electrònica
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Persona de contacte:

ANNEX III. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE PERTINENÇA A GRUP
EMPRESARIAL

_____________________________, amb DNI núm. ____________, en nom propi o, si
escau, en nom propi i de _____________________ (la persona física o jurídica que
representa), als efectes de prendre part en la licitació:
TÍTOL: “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de
cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre”

EXP: 241/2019

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (assenyalar 1 de les opcions):
 Que no forma part de cap grup empresarial.

 Que també presenten oferta la/les següents empreses pertanyents al mateix grup
empresarial:
___________________________amb un percentatge de participació del _______%
___________________________amb un percentatge de participació del _______%
___________________________amb un percentatge de participació del _______%

Signatura
No seran vàlides les ofertes presentades sense signatura electrònica
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 Que no presenta oferta cap altra empresa pertanyent al mateix grup empresarial (en
els termes dels supòsits que assenyala l’article 42.1 del Codi de Comerç).

ANNEX IV. DECLARACIÓ SOBRE JURISDICCIÓ
________________________________ i amb NIF núm ___________________ en
nom propi / en representació de l’empresa ________________________________
amb
NIF
________________
i
domicili
a
_____________________________________ accepto sotmetre'ns a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de
manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, en el seu cas,
al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador
Signatura
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No seran vàlides les ofertes presentades sense signatura electrònica

ANNEX V. DECLARACIÓ SOBRE LA E-FACTURA

________________________________ i amb NIF núm ___________________ en
nom propi / en representació de l’empresa ________________________________
amb
NIF
________________
i
domicili
a
_____________________________________
accepto lliurar les factures electròniques en els termes establerts per aquest plec.
Signatura
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No seran vàlides les ofertes presentades sense signatura electrònica

ANNEX VI. PROPOSTA ECONÒMICA

_____________________________, amb DNI núm. ____________, en nom propi o, si
escau, en nom propi i de _____________________ (la persona física o jurídica que
representa), als efectes de prendre part en la licitació:
TÍTOL: “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de
cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre”

EXP: 241/2019

Es compromet a realitzar-les amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars, així com al plec de prescripcions tècniques, d’acord amb les condicions que
s’assenyalen a continuació:

Preu sense IVA

IVA --%

Preu amb IVA

______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__

Signatura i segell de l’empresa
No seran vàlides les ofertes presentades sense signatura electrònica
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Import en lletra (preu sense IVA):

