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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’IMPRESSIONS I DISSENY GRÀFIC DE
DIPSALUT

PER INFORMACIÓ ALS LICITADORS:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
c/ Pic de Peguera, 15 La Creueta
17003 Girona
Telf. 972 41 47 20
Fax 972 41 47 30
Web institucional: www.dipsalut.cat
Adreça del Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut

Persones de contacte:
Qualsevol dubte o aclariment sobre aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars,
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a
aquest expedient, ha de formular -se per escrit a través del “ Tauler d’Anuncis” del perfil
del
contractant
de
la
web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 1

APROVAT
07/05/2019 11:19

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 2 de 83

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

APROVAT
07/05/2019 11:19

Procediment: Licitació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i
impressions de Dipsalut

ÍNDEX
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’IMPRESSIONS I DISSENY GRÀFIC DE DIPSALUT ... 1
Procediment: Licitació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i impressions de
Dipsalut ...................................................................................................................................... 2

I. DISPOSICIONS GENERALS ........................................................................................... 4
Primera.- Objecte ....................................................................................................................... 4
Segona.- Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte ........................ 5
Tercera. Òrgan de contractació ................................................................................................. 6
Quarta. Naturalesa i règim jurídic del contracte ........................................................................ 6
Cinquena. Persona responsable del contracte .......................................................................... 8
Sisena. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit ............................................. 9
Setena. Termini de durada del contracte i pròrroga ................................................................ 14
Vuitena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació del contracte i publicitat de la
licitació ..................................................................................................................................... 14
Novena. Aptitud dels licitadors per contractar ......................................................................... 15
Desena. Capacitat d'obrar dels licitadors i habilitació empresarial i professional ................... 15
Onzena. Solvència dels licitadors ............................................................................................ 17
Dotzena. Principis ètics i regles de bona conducta ................................................................. 21

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE .............................................................................. 23
Tretzena. Presentació de documentació i de proposicions ..................................................... 23
Catorzena. Constitució de la Mesa de Contractació, obertura del sobre A i examen de la
documentació administrativa ................................................................................................... 29
Quinzena. Criteris de valoració de les ofertes i obertura sobres B i C .................................... 31
Setzena. Classificació de les ofertes, determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a Dipsalut i requeriment de documentació previ a l’adjudicació .................... 41
Dissetena. Garanties exigibles ................................................................................................ 44
Divuitena. Renúncia i desistiment per Dipsalut ....................................................................... 46
Dinovena. Adjudicació del contracte ....................................................................................... 46
Vint. Formalització i perfecció del contracte ........................................................................... 47
Vint-i-unena. Custòdia i retorn de la documentació aportada pels licitadors que no resultin
adjudicataris ............................................................................................................................. 48

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE .............................. 49
Vint-i-dosena. Supervisió i control en l’execució del contracte ............................................... 49
Vint-i-tresena. Correcta execució del contracte i compliment de terminis .............................. 49
Vint-i-quatrena Resolució d’incidències ................................................................................... 49

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PART .............. 51
Vint-i-cinquena. Drets i obligacions de les parts contractants ................................................. 51

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 2

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 3 de 83

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

APROVAT
07/05/2019 11:19

Vint-i-sisena. Responsabilitat de l’empresa contractista ......................................................... 55
Vint-i-setena. Regles especials respecte del personal laboral adscrit al contracte ................ 56
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista i liquidació del contracte ....................... 57
Vint-i-novena. Règim sancionador .......................................................................................... 58
Trenta . Prerrogatives de Dipsalut ........................................................................................... 65
Trenta-unena. Modificació de contracte .................................................................................. 65
Trenta-dosena. Suspensió del contracte ................................................................................. 66
Trenta-tresena. Cessió del contracte ...................................................................................... 66
Trenta-quatrena. Subcontractació ........................................................................................... 66

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE ............................... 67
Trenta-cinquena. Compliment del contracte: recepció o conformitat amb la prestació i
liquidació del contracte ............................................................................................................ 67
Trenta-sisena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva .......... 68
Trenta-setena. Resolució del contracte ................................................................................... 68

VII. RÈGIM D'INVALIDESA I RÈGIM DE RECURSOS ..................................................... 70
Trenta-vuitena . Règim d’invalidesa ........................................................................................ 70
Trenta-novena . Règim de recursos ........................................................................................ 70
Quaranta. Jurisdicció competent ............................................................................................. 71

ANNEXOS ......................................................................................................................... 72
ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS
REQUISITS D’APTITUD PER CONTRACTAR AMB DIPSALUT (DEUC) .............................. 72
ANNEX 2. MODEL DE COMPROMIS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB
MITJANS EXTERNS ............................................................................................................... 73
ANNEX 3. MODEL CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES O
PERCENTATGES OBTINGUTS A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ DE FÓRMULES LOT A...... 74
ANNEX 4. MODEL CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES O
PERCENTATGES OBTINGUTS A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ DE FÓRMULES LOT B...... 76
ANNEX 5. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER-SE DONAT DE
BAIXA A LA MATRÍCULA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) O
D’ESTAR EXEMPT D’AQUEST IMPOST ............................................................................... 77
ANNEX 6. MODELS DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA ................................. 78
6.1. AUTORITZACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA MITJANÇANT LA
RETENCIÓ DE PART DEL PREU DEL CONTRACTE .................................................... 78
6.2. MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ .................................... 79
6.3. MODEL D’AVAL ........................................................................................................ 81
ANNEX 7. MODEL D’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS I DECLARACIÓ RESPONSABLE DE
PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES ANOTADES EN ELS REGISTRES OFICIALS DE
LICITADORS ........................................................................................................................... 82

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 3

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 4 de 83

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera.- Objecte
1.1. L’objecte del present plec és regular els aspectes jurídics, econòmics i
administratius de la contractació dels serveis d’impressions i disseny gràfic de
Dipsalut, i es concretarà d’acord amb les especificacions recollides en el plec de
prescripcions tècniques i les propostes d’execució plantejades en l’oferta seleccionada
com a oferta guanyadora.
1.2 De conformitat amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic (d’ara endavant LCSP) i l’informe d’inici de la contractació emès per
la tècnica de comunicació i difusió de Dipsalut, es fa constar que aquest contracte es
divideix en els següents lots:


LOT A – El servei d’impressió, enquadernació, acabat i lliurament de
publicacions i altres materials informatius i/o divulgatius ideats per Dipsalut per
al desenvolupament del seu Catàleg de Serveis. El llistat de materials que
caldrà imprimir, enquadernar, manipular i lliurar a Dipsalut és l’indicat en
l’annex I del plec de prescripcions tècniques.



LOT B - El servei de disseny gràfic i maquetació de recursos i materials
informatius i/o divulgatius ideats per Dipsalut per al desenvolupament del seu
Catàleg de Serveis (aquest servei ha d’incloure la correcció lingüística de
textos.)
Les tasques de disseny gràfic que caldrà realitzar engloben aquesta tipologia
de treballs:
o Creativitat (direcció creativa, anuncis, disseny de noves marques/nous
símbols, conceptualització, codi visual), amb un màxim d’hores
previstes per al període executiu de 250 hores.
o Disseny gràfic (disseny de gràfica publicitària i altres documents gràfics,
formats digitals, gràfica editorial, adaptacions marques i símbols
existents), amb un màxim d’hores previstes per al període executiu de
600 hores.
o Maquetació i adaptacions de dissenys ja existents (maquetació revistes,
díptics, catàleg i altres documents amb codi visual ja existent, creació

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 4

APROVAT
07/05/2019 11:19

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 5 de 83

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

arxius de producció, adaptació mides anuncis i altres materials ja
existents), amb un màxim d’hores previstes per al període executiu de
960 hores.
En aquesta contractació pública, tal i com indica l’article 1 de la LCSP, s’incorporaran
de forma transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals que guarden relació
amb l’objecte del contracte, cercant la millor qualitat-preu en la prestació contractual i
una major i millor eficiència en l’ús dels fons públics, en connexió amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa. Així mateix, es preveuen facilitats
per a l’accés de les petites i mitjanes empreses.
S’acompanya com a documentació annexa del present plec:
Annex 1. Model de declaració responsable de compliment dels requisits d’aptitud per
contractar amb dipsalut (DEUC)
Annex 2. Model de compromis per a la integració de la solvència amb mitjans externs
Annex 3. Model criteris de valoració avaluables mitjançant xifres o percentatges
obtinguts a través de l’aplicació de fórmules lot A
Annex 4. Model criteris de valoració avaluables mitjançant xifres o percentatges
obtinguts a través de l’aplicació de fórmules lot B
Annex 5. Model de declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la
matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o d’estar exempt d’aquest
impost
Annex 6. Models de constitució de garantia definitiva
6.1. Autorització de constitució de garantia definitiva mitjançant la retenció de
part del preu del contracte
6.2. Model de certificat d'assegurança de caució
6.3. Model d’aval
Annex 7. Model d’autorització d’accés i declaració responsable de plena vigència de
les dades anotades en els registres oficials de licitadors
Segona.- Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut, a l’empara del què disposa l’article 28 de la LCSP, són les
especificades a l’informe d’inici de la contractació emès per la tècnica de comunicació i
difusió de Dipsalut i al plec de prescripcions tècniques.
Per a poder prestar correctament l’assistència als municipis de la demarcació de
Girona, Dipsalut requereix de recursos i materials diversos, com fulletons, díptics i
tríptics, dossiers...En definitiva, material divulgatiu que es difon entre els ajuntaments
i/o la ciutadania amb finalitat informativa/pedagògica i per contribuir a l’assoliment dels
objectius de cadascun dels programes i serveis de Dipsalut, així com a les metes
transversals que s’ha fixat l’Organisme, sempre en la línia de millorar la salut i el
benestar de la ciutadania del territori.
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Així mateix, Dipsalut no disposa dels mitjans propis necessaris per a executar els
serveis, de manera que es justifica la necessitat de realitzar un procediment de
contractació obert. Dipsalut no té la maquinària necessària ni els recursos humans
suficients per a executar el servei d’impressions ni la capacitat professional requerida
per a realitzar el servei de disseny que requereix la prestació de serveis de
l’organisme.

Tercera. Òrgan de contractació
Als efectes de l’article 3.2 de la LCSP, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut) té la consideració d’Administració Pública.
L’òrgan de contractació que té atribuïda la facultat de subscriure aquest contracte en
nom i representació de Dipsalut és el seu President p.d., d’acord amb l’establert als
apartats 1 i 2 de la Disposició Addicional 2a de la LCSP i l’article 15 c) dels Estatuts de
Dipsalut i, en virtut de la delegació efectuada per Resolució de la Presidència de la
Diputació de Girona, per Decret de 15 de juliol de 2015, atès que és un contracte de
serveis de durada no superior a quatre anys, d'import no superior al 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost de Dipsalut, i la seva quantia no excedeix de sis
milions d'euros, IVA inclòs.

Quarta. Naturalesa i règim jurídic del contracte
4.1. El contracte té caràcter administratiu segons l'article 25 de la LCSP, es tipifica
com a contracte de serveis, d’acord amb els articles 17 i 308 del mateix cos legal.
4.2. D’acord amb la classificació estadística de productes per activitat a la Comunitat
Europea, i d’acord amb la classificació estadística del vocabulari de contractes públics de
la Comunitat Europea, els hi correspon els següents números de classificació:
LOT A. IMPRESSIONS
Codi CPV: 79810000-5. Servei d’impressions
Codi CPA: 88442
LOT B. DISSENY
Codi CPV: 79822500-7. Serveis de disseny gràfic
Codi CPA: 88442
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4.3. Al ser un contracte administratiu es regeix, quant a la preparació, adjudicació,
efectes i extinció, per la LCSP i les seves disposicions de desplegament; supletòriament
s'apliquen altres normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.
4.4. Les parts del contracte queden sotmeses expressament pels següents:
> Documents de caràcter contractual, integrats per:
a) El present Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques, els quals tenen caràcter contractual d’acord amb l’article 121 i 122 de
la LCSP.
b) El Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis
de la Diputació de Girona i els seus Organismes Autònoms, publicat al BOP de
Girona núm. 147, d’1 d’agost de 2013.
c) El document de formalització del contracte, així com les seves possibles
modificacions.
> En allò no previst en aquests documents, per la següent normativa:
a) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupava parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
c) El 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).
d) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
e) La Llei 40/2015,d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
f) El Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.
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g) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic; la Llei 29/2010, de 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva
normativa de desplegament; el Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i
l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i
s’aprova l’aplicació del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
h) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
i) El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
j) El Decret Llei 3/2016,de 31 de maig,de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de la Generalitat de Catalunya.
k) La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre Contractació
Pública, per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.
l) Supletòriament, s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

4.5. En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre dels documents
contractuals, prevaldrà el Plec de clàusules administratives particulars que conté els drets
i les obligacions que assumiran les parts del contracte.
4.6. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
4.7. L’existència del contracte no ha de comportar, en cap circumstància, una relació de
dependència laboral entre Dipsalut i el personal de l’empresa adjudicatària.

Cinquena. Persona responsable del contracte
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a persona responsable del
contracte la tècnica de comunicació i difusió de Dipsalut, que exercirà, a més de les
funcions generals de supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries per tal d’assegurar la realització correcta de la prestació
pactada, les següents:
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a) Informar sobre la conveniència de la modificació contractual, la seva pròrroga, la
incoació d’expedient sancionador, la resolució anticipada del contracte, si s’escau,
així com qualsevol altre incidència contractual.
b) Un cop executat el contracte, informar sobre la conformitat amb tots els serveis
prestats o subministraments lliurats, així com la determinació de la liquidació del
contracte.
c) Totes aquelles altres funcions que derivin del previst en aquest plec i del plec de
prescripcions tècniques.

Sisena. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
6.1. El pressupost màxim de la present licitació es fixa en la quantitat de cent disset mil
sis-cents trenta-sis euros amb vint cèntims (117.636,20 €) IVA inclòs, per a tot el
període contractual i el sistema de determinació del preu es referirà a preus unitaris.
Aquest import és el resultant del preu corresponent al lot A (45.278,20 €) i al lot B
(72.358,00 €).
6.2. La periodificació prevista de la despesa per a tota la durada del contracte, és
la que a continuació es detalla:
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Període
executiu

Julioldesembre
2019
2020
Gener-juny
2021
Total
període
executiu
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LOT A

IVA (21%)
LOT A

Total LOT A

Base
imposable
LOT B

IVA (21%)
LOT B
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Total LOT B

Total del
preu de
licitació del
contracte
amb IVA

9.355,00 €

1.964,55 €

11.319,55 €

14.950,00 €

3.139,50 €

18.089,50 €

29.409,05 €

18.710,00 €

3.929,10 €

22.639,10 €

29.900,00 €

6.279,00 €

36.179,00 €

58.818,10 €

9.355,00 €

1.964,55 €

11.319,55 €

14.950,00 €

3.139,50 €

18.089,50 €

29.409,05 €

37.420,00 €

7.858,20 €

45.278,20 €

59.800,00 €

12.558,00 €

72.358,00 € 117.636,20 €

Total per lots amb IVA
LOT A

45.278,20 €

LOT B

72.358,00 €

6.3. D’acord amb allò que prescriuen els articles 309 de la LCSP i 197 del Reglament
General de la Llei de Contractes (endavant RGLC) , el sistema de determinació del
preu del contracte es basa en els següents preus unitaris màxims:
LOT A. IMPRESSIONS. L’import màxim de licitació vindrà determinat pels preus unitaris

corresponent als materials objecte del contracte descrits a l’annex 1 del plec tècnic i
que són els que s’indiquen a continuació:
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PRODUCTE

DEFINICIÓ

Catàleg de Serveis
anual
(A)*
Revista corporativa

Llibre

(B)*

(s’edita cada 4
mesos)
Llibret

Programa de
formació
(A)

(s’edita 1 cop l’any)
Revista

N. MÀXIM
PAGINES
112
interiors
+cobertes
18 pàgs

80 pàgs

(s’edita 2 cops l’any)

Carpetes primes

Carpeta

Llom 0,5

(B)
Carpetes d’anelles
(B)

Camises
(B)
Targetes visita (B)

Sobres A4 (B)
Sobres (B)

Carpeta 4 anelles
amb butxaca
coberta I butxaca al
llom, amb 3
separadors i fulls en
blanc per a notes a
l’interior

Llom 3 cm

Mida (tancat): A4. Enq.:4+4. Rústica
cosida. Acabat pel·liculat
Mida (tancat): DIN A4. 4+4. Enq: cosit
2 grapes

Mida (tancat): DIN A5. 4+4. Enq: cosit
2 grapes o encolat (depenent nombre
pàgines)
23,2X31,6, cartolina 200 gr, 1 tinta
solapa a la part interior per subjectar
els documents

24,5X32 cm paper ofset superior 250
gr, perfil encuny, 4 fendits verticals i
finestra aprox 10X15 1a cara, 1 tinta,

Targetes únic
disseny canviant
només nom i càrrec
treballadors

8,5X5,5 cm, cartulina/estucat, 200-300
gr, 2 tintes, impressió una cara, sense
acabat.

Sobres correu,
sense finestra

Bosses, A4, Autodex, amb logotip
Dipsalut 2 tintes

Sobres correu,
sense finestra

115X225 cm. Amb logotip Dipsalut 2
tintes
Mida (tancat) A5, 4 tintes

flyer

(tancat) A6, 4 tintes
A3, 4 tintes

Llibrets format no
estàndard
(resistent i
impermeable per a
ús policies i alters
en exteriors)

34 pàgines
interiors +
cobertes

NÚM. MAX.
PREVIST
PEL
PERIODE
EXECUTIU

EXEMPLARS
PER TIRADA
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PREU
MAXIM
UNITAT
SENSE IVA

PREU TOTAL

800 u.

400 u.

6,00 €/u.

4.800,00 €

12.000 u.

2.000 u.

0,70 €/u.

8.400,00 €

6.000 u.

1.500 u.

0,90 €/u.

5.400,00 €

1.500 u.

1.500 u.

0,30 €/u.

450,00 €

1.500 u.

1.500 u.

5,40 €/u.

8.100,00 €

1.000 u.

1.000 u.

0,40 €/u.

400,00 €

5.000 u.

500 targetes
d'1 model

0,05 €/u.

250,00 €

1.000 u.

1.000 u.

0,20 €/u.

200,00 €

Mida (tancat) 25,8X32
2 tintes

Carpetes amb fendit
pel mig per a arxiu
expedients

Cartell (B)
Llibrets (Guia
Actuació
Psicològica) (A)

CARACTERISTIQUES

Butxaca transparent soldada a la
coberta i butxaca transparent soldada
al llom , perquè hi puguem inserir fulls
que serán bescanviables.
3 Separadors troquelats per a cada
carpeta. Amb 1 pestanya cadascun i 4
forats d’arxiu. 1 tinta. Cartolina òfset.
Col·locats a la carpeta.
15 unitats fulls notes per a cada
carpeta, 1 tinta, paper òfset, foradat
(4), col·locats a la carpeta en grups de
15 unitats.

Díptics o tríptics (B)
Fulletó (B)
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15 cm llarg X 11 cm alt (tancat), màx.,
4 tintes, coberta fording estucat 2
cares i guardes contracolades en
estucat de 150 grs.B51. Interior i
coberta en plastificat/envernissat
mat.Enquadernat en wire (espiral) o
negre pel costat de 10 cm metàl·lic,
coberta
integraflexibook+guarda+coberta
contracolats

(1)

500 u.

500 u.

0,14 €/u.

70,00 €

20.000 u.

10.000 u.

0,20 €/u.

4.000,00 €

5.000 u.

5.000 u.

0,10 €/u.

500,00 €

10.000 u.

5.000 u.

0,20 €/u.

2.000,00 €

500 u.

500 u.

5,70 €/u.

2.850,00 €

(1)(màx. 10 models. Mateix disseny, només canvia nom, càrrec i adreça correu electrònic)
(*) Tipus de paper: segons classificació producte:
o Producte A: (Qualitat elevada, destinat a consulta i col·lecció): Gramatge 90-135 gr per a
l’interior. 200- 300 gr per a les cobertes.
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Producte B: Interior: 80-115 gr. Cobertes: 130-180 gr. En revistes, tríptics, programes i
similars, es pot usar únic gramatge.

Aquests preus inclouen les despeses de lliurament del material imprès a les
dependències de Dipsalut (c/ Pic de peguera, 15 de Girona) o a un altre magatzem que
Dipsalut indiqui (en un radi màxim de 20 quilòmetres de la ciutat de Girona).
Els càlculs dels preus màxims fixats, sorgeixen de la valoració dels preus de mercat
aplicats en les prestacions realitzades amb anterioritat per l’organisme, atès que la
relació qualitat/preu de la prestació ha estat satisfactòria.
LOT B. DISSENY GRÀFIC

Pel que fa al servei de disseny gràfic, s’estableixen els següents preus unitaris:

Import
màxim

Núm.
Hores
previstes
període
executiu

Preu total
període
executiu

Preu per hora de
creativitat

Direcció creativa anuncis, disseny
noves marques/nous símbols,
conceptualització, codi visual

40,00 €

250 h

10.000,00 €

Preu per hora de
disseny gràfic

Disseny de gràfica publicitària,
formats digitals, gràfica editorial,
adaptacions/aplicacions “marques”

35,00 €

600 h

21.000,00 €

Preu per hora de
maquetació i
d’adaptacions de
dissenys ja
existents

Maquetació revistes, díptics,
catàleg i altres, creació arxius
producció, adaptació mides
materials ja existents

30,00 €

960 h

28.800,00 €

Total

59.800,00 €

Aquests preus contenen implícits els treballs corresponents a la correcció lingüística
dels materials entregats.
Els càlculs dels preus màxims fixats, sorgeixen de la valoració dels preus de mercat
aplicats en les prestacions realitzades amb anterioritat per l’organisme, atès que la
relació qualitat/preu de la prestació ha estat satisfactòria. S’ha pres com a referència el
preu d’adjudicació obtingut a la darrera contractació. Alhora, també s’ha pres com a
referència la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General del Treball, per
la que es registra i publica el conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de
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paper, manipulats de cartró, editorials i industries auxiliars 2017-2018. Aquest conveni
s’ha tingut en compte per valorar els salaris dels diferents grups de professionals
implicats tant en el procés del disseny com en el d’impressions i s’ha constatat que son
coherents amb els preus fixats en anteriors contractacions i que resulten d’aplicació en
aquesta licitació.
En ambdós casos, li seran d’aplicació les condicions generals següents:
Els preus unitaris de licitació són l’import màxim que poden oferir les empreses que
concorrin a la licitació del contracte per a cada acció. Per tant, els licitadors hauran
d’igualar o disminuir en la seva oferta econòmica aquest import. La presentació d’una
oferta a l’alça en qualsevol dels preus suposarà l’eliminació del licitador.
Aquests preus s’han calculat en base als preus de mercat i a preus unitaris i no es
mostren els costos indirectes, atès que les despeses corrents emprades per a
executar el servei tenen un impacte molt baix i indirecte en el cost del mateix, resultant
complex el seu detall i concreció.
6.4. Al ser un contracte de serveis de tracte successiu, en el que els serveis estan
subordinats als materials que es realitzin, sense que aquests puguin ser definits amb
exactitud quan es formalitza el contracte, el preu d’adjudicació del contracte
coincidirà amb el de licitació, és a dir, 117.636,20 €, IVA inclòs.
El pressupost de licitació s’ha calculat en base a preus unitaris i no suposa una
obligació de despesa per Dipsalut atès que aquesta es determinarà en funció del
servei d’impressions i de disseny efectiu que es presti durant el període de vigència del
contracte en funció de les necessitats de l’organisme.
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte, a efectes
de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de
contractació, és de 194.440,00 €, d’acord amb el següent detall:

Lot A
Lot B
Total

Període
executiu
37.420,00 €
59.800,00 €
97.220,00 €

Import prorroga

Total

37.420,00 €
59.800,00 €
97.220,00 €

IMPORT PERIODE EXECUTIU ( IVA exclòs ) :
IMPORT PRÒRROGA ( IVA exclòs ):
TOTAL (IVA exclòs):

97.220,00 €
97.220,00 €
194.440,00 €
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En el preu es consideraran incloses totes les despeses que s’originin en aquesta
licitació i durant l'execució del contracte com a conseqüència de les obligacions
establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
6.5. A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors
comprenen, no només el preu del contracte, sinó també l’IVA. En tot cas, la quantitat
corresponent a l’IVA, figurarà com a partida independent, i per la comparació de
l’element preu en les ofertes es tindrà en compte, exclusivament el preu sense IVA de
cada una.
6.6. El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin del compliment del
contracte serà a càrrec del pressupost de Dipsalut i concretament de les aplicacions
següents:
Lot. A. Impressions. 2.3110.22706 Serveis tècnics i assistència municipal AGAIE
Lot B. Disseny. 1.3110.22602 Difusió, comunicació i publicacions Govern

Dipsalut dotarà els pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics afectats per
aquesta contractació, amb el crèdit suficient per atendre les despeses que se’n derivin,
amb càrrec a l’aplicació indicada.
6.7. El preu del contracte no es podrà revisar, d'acord amb l'article 103 de la LCSP.
Setena. Termini de durada del contracte i pròrroga
7.1. El termini de durada del contracte és de dos anys, s'inicia des del moment de
la seva formalització.
7.2. El contracte es podrà prorrogar per un termini màxim de fins a dos anys
més.
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari,
sempre que el seu preavís es produeixi amb dos mesos d’antelació a la finalització del
termini de durada del contracte i d’acord amb l’article 29 de la LCSP.
La durada total del contracte, incloent les pròrrogues, serà de màxim 4 anys.
Vuitena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació del contracte i
publicitat de la licitació
8.1. L’expedient de contractació es tramita de forma ordinària.
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8.2. La forma d’adjudicació és el procediment obert, segons el qual tot empresari
interessat pot presentar una proposició restant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors, conforme els articles 131.2 i 156.1 de la LCSP.
8.3. Pel que fa a la publicitat de la convocatòria de licitació, segons l’article 135 de la
LCSP, els procediments per a l’adjudicació dels contractes de les Administracions
públiques1 es publicaran en el perfil del contractant.

Novena. Aptitud dels licitadors per contractar
D’acord amb l’article 65 de la LCSP, estan facultades per a participar en aquesta
licitació i subscriure, si escau, el corresponent contracte les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar; que no
incorrin en cap de les prohibicions de contractar; que acreditin la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional que es requereix d'acord amb la clàusula onzena
d’aquest plec; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del
contracte.
Desena. Capacitat d'obrar dels licitadors i habilitació empresarial i professional
10.1. El licitador ha d’acreditar la seva capacitat d’obrar i habilitació empresarial i
professional -en funció de si és persona natural o jurídica, espanyola o estrangera- pels
següents mitjans:
10.1.1. En el cas que sigui empresa espanyola persona física (empresari
individual), la capacitat d’obrar s’ha d’acreditar mitjançant el NIF o document
que el substitueixi i documentació acreditativa on consti la seva activitat
(declaració censal, model 036 o 037).
10.1.2. En el cas que es tracti d’empresa espanyola persona jurídica, la
capacitat d’obrar s’ha d’acreditar mitjançant original, còpia compulsada o
autenticada davant fedatari públic, del NIF de l’empresa i l’escriptura de
constitució o de modificació, si escau, inscrites al Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil. Si no ho fos,
l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de realitzar mitjançant escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, en què constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, al
corresponent registre oficial.

1

llevat del procediment negociat sense publicitat.

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 15

APROVAT
07/05/2019 11:19

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 16 de 83

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

En cas de concórrer en representació d’una persona jurídica, copia compulsada
de l’escriptura d’apoderament.
Les persones físiques i jurídiques només poden ser adjudicatàries de
contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte
o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, li
siguin propis. A tal fi, s’haurà d’acreditar degudament aquest extrem.
10.1.3. Quan es tracti d'empreses no espanyoles d’Estats membres de la
Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu la
capacitat d'obrar s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres
professionals o comercials adients o la presentació d’una declaració jurada o
una de les certificacions que s’indiquen a l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP.
10.1.4. Quan es tracti d’empreses estrangeres d’Estats no membres de la
Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu la
capacitat d’obrar s’ha d’acreditar amb 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.
10.2. Les empreses integrants d’una unió temporal (UTE) que concorrin amb
oferta conjunta de licitació han de presentar una declaració indicant el nom i les
circumstàncies de les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna
d’elles i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses en cas
de resultar adjudicatàries del contracte. Cada un dels empresaris que formen
l’agrupació, han d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional a que es fa esment en les següents clàusules.
Per aquest motiu, Dipsalut pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte al seu favor. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament davant Dipsalut 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.
En tot cas, la durada de les unions temporals d’empresaris serà coincident amb la del
contracte fins a la seva extinció.
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10.3. Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració expressa de
sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, per a totes les
incidències que de forma directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitant.
10.4. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions
que les empreses licitadores incorporin a les declaracions responsables o en qualsevol
altra dada relativa a la seva personalitat, capacitat i solvència determinarà l’exclusió
automàtica del licitador des del moment en què es tingui constància d’aquests fets,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin
correspondre, conforme l’article 69 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre, de
procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses
licitadores o en qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència pot donar
lloc a causa de prohibició de contractar amb el sector públic, conforme l’article 71.1.e)
de la LCSP.

Onzena. Solvència dels licitadors
11.1. Els licitadors han d’acreditar que compleixen amb els següents requisits de
solvència econòmica i financera, i tècnica o professional exigibles per a participar en la
licitació:
LOT A: IMPRESSIONS
A) Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera del licitador s’haurà d’acreditar per mitjà del volum anual de negocis, referit als
últims tres anys. Caldrà acreditar un import igual o superior a l’import anual mitjà de la
licitació corresponent al Lot A (45.278,20 € amb IVA inclòs), en almenys una de les tres
últimes anualitats finalitzades.
B) Solvència tècnica i professional
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència tècnica i professional d’acord amb el
mitjà següent:
-

Principals serveis realitzats
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Els licitadors hauran d’aportar una relació dels principals serveis i treballs afins a l’objecte
del contracte realitzats en els últims tres anys, indicant: l’import, les dates i el destinatari,
sigui públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o privat.
Quan es tracti d’un projecte de Dipsalut el certificat es substituirà per un escrit amb una
breu descripció del projecte, els imports i les dates d’execució. De conformitat amb
l’article 53.d de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, no caldrà el certificat si la documentació ja esta en poder de
Dipsalut.
LOT B: DISSENY
A) Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera del licitador s’haurà d’acreditar per mitjà del volum anual de negocis, referit als
últims tres anys. Caldrà acreditar un import igual o superior a l’import anual mitjà de la
licitació corresponent al Lot B (72.358,00 € amb IVA inclòs), en almenys una de les tres
últimes anualitats finalitzades.

B) Solvència tècnica i professional
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència tècnica i professional d’acord amb el
mitjà següent:
-

Principals serveis realitzats

Els licitadors hauran d’aportar una relació dels principals serveis i treballs afins a l’objecte
del contracte realitzats en els últims tres anys, indicant: l’import, les dates i el destinatari,
sigui públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o privat.
Quan es tracti d’un projecte de Dipsalut el certificat es substituirà per un escrit amb una
breu descripció del projecte, els imports i les dates d’execució. De conformitat amb
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l’article 53.d de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, no caldrà el certificat si la documentació ja esta en poder de
Dipsalut.
-

Acreditar que dins l’equip tècnic que prestarà el servei es disposa de les
titulacions de Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques o similar i de
titulació de tècnic/a de disseny gràfic o similar.

Aquest extrem s’acreditarà mitjançant la presentació de les titulacions corresponents que
poden ser ostentades per diferents persones o per una sola persona de l’equip que
executi el servei. Aquestes titulacions no seran tingudes en compte en el moment de
valorar els criteris sotmesos a judici de valor.
11.2. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions
que les empreses licitadores incorporin a les declaracions responsables o en qualsevol
altra dada relativa a la seva personalitat, capacitat i solvència determinarà l’exclusió
automàtica del licitador des del moment en què es tingui constància d’aquests fets,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin
correspondre, conforme l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses
licitadores o en qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència pot donar
lloc a causa de prohibició de contractar amb el sector públic, conforme l’article 71.1.e)
de la LCSP.
11.3. Per acreditar la solvència necessària per a celebrar el contracte, el licitador podrà
basar-se en la solvència i mitjans de altres entitats, independentment de la naturalesa
jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la
durada de l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i
mitjans i la entitat a la que recorri no tingui cap prohibició per contractar i tot en els
termes establerts a l’article 75 de la LCSP.
La empresa que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’article 145 de la LCSP,
haurà de demostrar que disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació
a tal efecte del compromís per escrit d’ambdues entitats d’acord amb l’annex 2
d’aquest plec.

Acreditació de la solvència al sobre A
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Per acreditar la seva solvència les empreses licitadores han de presentar el document
següent:
-

El Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

En el cas que s’opti per presentar el DEUC, les empreses licitadores poden
emplenar el formulari DEUC que s’adjunta com a annex 1 a aquest plec, o bé
utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar
el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i
imprimir-lo per la seva presentació.
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu
representant legal.
L’adreça electrònica que s’especifiqui en el DEUC autoritzarà a l’òrgan de
contractació a practicar les notificacions de l’expedient administratiu mitjançant el
servei e-NOTUM.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’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 s’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 adjudicatàries del contracte.
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors
econòmics autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC
la informació no inscrita en aquestes llistes. Així les empreses inscrites en 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
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.
Alhora caldrà que l’empresa licitadora presenti una declaració responsable
on indiqui que:
-

No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
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aquestes, o , en el seu defecte, per l’Estat Espanyol-, o fora d’ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
En el cas de tenir relacions legals amb paradisos fiscals ha de presentar en el
sobre A, la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota
la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil del
contractant de que la empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos
fiscals.

Dotzena. Principis ètics i regles de bona conducta
Els principis ètics i regles de bona conducta als quals els licitadors i els contractistes han
d’adequar la seva activitat en les seves relacions contractuals amb el sector públic de
Catalunya2, són:
1. Els licitadors i els contractistes han d'adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenint-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l'exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents,
amb caràcter d'obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d'interessos.

2

Acordats per l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública i informats favorablement per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en data 21 de desembre de 2015.
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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 ells mateixos ni per a persones vinculades amb els seu entorn familiar o
social, amb la voluntat d'incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat
d'oportunitats i de lliure concurrència.
e) 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). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals
tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
g) 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.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i
els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb Dipsalut,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin
de forma directa per previsió legal.
i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
4. L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l'apartat anterior per
part del contractista serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles
altres conseqüències previstes a la legislació vigent.
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Tretzena. Presentació de documentació i de proposicions
13.1. Les empreses interessades a prendre part en aquesta licitació han de presentar:
a) Sobre A: Documentació administrativa del licitador que acrediti l’aptitud
per contractar amb Dipsalut.
b) Sobre B: Documentació relativa a criteris de judici de valor (criteris
d’adjudicació subjectius).
c) Sobre C: Documentació relativa a criteris de valoració mitjançant xifres o
percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules (criteris
d’adjudicació objectius).

Així doncs, les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les
seves proposicions en tres sobres (sobre A, sobre B i sobre C) tancats, identificats i
signats per qui licita o per la persona que representa a l’empresa, tot indicant el nom i
cognoms o raó social, respectivament, el domicili, el telèfon, el correu electrònic i fax a
efectes de comunicacions. En cada sobre s’hi ha d’incloure, en un full apart, un índex
amb el seu contingut relacionat numèricament. Així mateix, en la part exterior dels
sobres també s’hi ha de precisar la licitació a què concorren:
Procediment: Licitació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i impressions
de Dipsalut
Exp. Núm.: 2018/2362

D’acord amb la disposició addicional quinzena, en el seu punt 3, els òrgans de
contractació no estan obligats a exigir l’ús de mitjans electrònics en el procediment de
de presentació d’ofertes en els casos següents:
a) Quan, a causa del caràcter especialitzat de la contractació, l’ús de mitjans
electrònics requeriria eines, dispositius o formats d’arxiu específics que no
estan generalment disponibles o que no accepten els programes generalment
disponibles.
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b) Quan les aplicacions que suporten formats d’arxiu adequats per descriure les
ofertes utilitzen formats d’arxiu que no poden ser processats per altres
programes oberts o generalment disponibles, o estan subjectes a un règim de
llicències d’ús privatiu i l’òrgan de contractació no les pugui oferir per
descarregar-les o per utilitzar-les a distància.
c) Quan la utilització de mitjans electrònics requereixi equips ofimàtics
especialitzats dels quals no disposen generalment els òrgans de contractació.
d) Quan els plecs de la contractació requereixin presentar models físics o a escala
que no es poden transmetre utilitzant mitjans electrònics.
La sol·licitud de participació i els tres sobres s’han de presentar a la seu de
Dipsalut, c/ Pic de Peguera, 15 – 17003 de Girona, en el termini de 15 dies naturals,
a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant de
Dipsalut, de les 9 a les 14 hores, de dilluns a divendres, no festius. Si el dia de
venciment del termini de presentació de proposicions coincideix en dissabte, diumenge
o festiu, aquest es traslladarà al primer dia hàbil següent.
També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del
termini assenyalat. En aquest cas, l’empresa haurà de justificar la seva tramesa a
l’àrea de gestió administrativa de Dipsalut (responsables de contractació) el mateix dia
mitjançant correu electrònic a l’adreça contractacio@dipsalut.cat, acompanyat d’una
còpia del justificant de l’Oficina de Correus amb la clara identificació de l’empresa
licitant, dia i hora de presentació de la proposició. Sense el compliment d’aquests
requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb
posterioritat a la data i hora de la finalització del termini indicat. En tot cas, si dins el
termini de deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions, no hagi arribat l’oferta enviada per correu postal a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
13.2. Els Plecs i la resta de documentació necessària es facilitarà als licitadors
interessats i estarà disponible en el Perfil de contractant de Dipsalut,
http://www.dipsalut.cat/perfil-del-contractant.html.
13.3. Les proposicions són secretes i s’aplicaran els mitjans que garanteixin aquest
caràcter fins al moment en què s’hagin d’obrir.
13.4. La presentació de les proposicions suposa l'acceptació incondicionada per part
de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, sense cap excepció o reserva, i la declaració de què es
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Dipsalut.
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13.5. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en unió temporal 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.
Quan les empreses que pertanyin al mateix grup presentin diferents proposicions per a
concórrer individualment a l’adjudicació del contracte, prèvia declaració al respecte,
només es considerarà per aplicar el règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o
anormals, l’oferta més baixa, d’acord amb l’article 86 del RGLCAP.
13.6. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació
d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en
derivin per mitjans exclusivament electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC.
Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons
mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’eNOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet
accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas
des de la data d’enviament de l’avís de notificació.

13.7 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça
web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler
d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data
i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa
tant a la licitació, com al contracte.

13.6. CONTINGUT DELS SOBRES:
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres
electrònics (sobre A, B i C), que han de contenir la següent documentació:

A) CONTINGUT DEL SOBRE A: documentació administrativa del licitador que
acrediti l’aptitud per contractar amb Dipsalut

a) Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), segons l’establert a la
clàusula onzena del present plec. Juntament amb la presentació del DEUC, caldrà
presentar la declaració responsable indicant que la empresa NO té relacions
legals amb paradisos fiscals.
En el cas que la empresa SÍ tingui relacions legals amb paradisos fiscals, tan si ha
presentat declaració responsable com si ha presentat el DEUC, ha de presentar en
aquest mateix sobre, la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i
tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil de
contractant de què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
b) Si escau, declaració de confidencialitat de dades i documents
Les empreses licitadores també poden indicar en el moment de presentar els
sobres la confidencialitat de les dades i els documents, i poden presentar una
declaració de confidencialitat en el sobre A concretant quins documents serien
confidencials.
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No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de
documents d’accés públic.
c) Si escau, declaració d’empreses integrants d’una unió temporal. Veure la
clàusula desena del present plec. Alhora, caldrà que presentin el DEUC
corresponent a totes les empreses que la integrin.
d) Si s’escau, el compromís per a la integració de la solvència amb mitjans
externs d’acord amb l’Annex 2.
e) Si escau, autorització d’accés i declaració responsable de plena vigència de
les dades anotades en els registres oficials de licitadors (RELI o ROLECE),
d’acord amb l’annex 7 d’aquest plec.

B) CONTINGUT DEL SOBRE B: Documentació relativa a criteris de valoració
amb judici de valor
LOT A. IMPRESSIONS
Presentació de mostra de treballs
Per optar a la valoració serà necessari que els licitadors aportin una mostra de diferents
treballs iguals o similars als següents (previstos al plec de prescripcions tècniques):
- Llibre (aportar mostra de material efectuat similar al producte n.1 del quadre de
materials)
- Revista (similar al material n.2 del quadre)
- Llibret (similar al material n.3 del quadre)
Aquestes mostres s’hauran de correspondre amb treballs realitzats en els últims 3 anys,
per l’empresa licitadora, comptats des de la publicació de l’anunci d’aquesta licitació al
perfil del contractant.

Aspectes mediambientals en el procés productiu, disposició de materials amb
millors característiques des d’un punt de vista mediambiental i tractament dels
residus generats:
Per obtenir puntuació en aquest apartat, serà necessari la presentació de declaració
responsable per part de les empreses licitadores en què detallin les mesures que
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adoptin en aquesta matèria. En el cas de eco-etiquetes o altres acreditacions que
afectin als productes utilitzats en la confecció dels materials objecte del contracte serà
necessari també que la declaració s’acompanyi de la documentació acreditativa
corresponent de la disposició de l’eco-etiqueta o acreditació.
LOT B. DISSENY

Qualitat de la proposta:
Per obtenir puntuació en aquest apartat les empreses licitadores hauran d’aportar 2
treballs (realitzats en els últims 3 anys) que siguin similars a l’objecte del contracte.
A més, hauran d’aportar una breu memòria on hi expliquin el procés que van seguir
per dur a terme aquests treballs, des de la recollida inicial d’informació (briefing) fins a
arribar al disseny final.

Equip tècnic assignat al contracte
Per obtenir puntuació caldrà acreditar aquest extrem mitjançant la presentació dels
currículums de les persones que integren l’equip que prestarà el servei. Es valorarà la
experiència i la formació dels integrants de l’equip, sense tenir-se en compte la titulació
presentada per acreditar la solvència exigida per a poder tenir l’aptitud necessària per
a ser adjudicatari del contracte i que es refereix a les titulacions de Llicenciatura en
Publicitat i Relacions Públiques i de tècnic/a de disseny gràfic o similars.

C) CONTINGUT DEL SOBRE C: Documentació relativa a criteris de valoració
mitjançant fórmules
El sobre C haurà de contenir la informació relativa als criteris de valoració avaluables
mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules, d’acord
amb els documents següents:
Annex 3.- Corresponent al LOT A
Annex 4.- Corresponent al LOT B
Quedaran excloses de la licitació les ofertes econòmiques que incloguin preus unitaris
oferts superiors als preus unitaris màxims de licitació.
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No s’acceptaran les ofertes econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.
En el cas de ser presentada per una unió temporal d’empreses (UTE) haurà de ser
subscrita pels representants de totes les empreses que la composen.

RESUM RELATIU A LA PRESENTACIÓ DELS SOBRES

SOBRE A

SOBRE B

DOCUMENTACIÓ
 DEUC (Annex 1)
 Declaració relacions legals amb
paradisos fiscals
Opcional:
 UTE
 Solvència mitjans externs (Annex 2)
 RELI/ROLECE (Annex 7)
 IAE (annex 5)
 Declaració de confidencialitat de
dades i documents
Lot A
 Presentació de mostra de treballs
 Aspectes mediambientals
Lot B
 Qualitat de la proposta
 Equip tècnic assignat al contracte

SOBRE C

Lot A. Annex 3
Lot B. Annex 4

Catorzena. Constitució de la Mesa de Contractació, obertura del sobre A i examen
de la documentació administrativa
14.1. Constitució de la Mesa de contractació
La Mesa de Contractació actuarà de conformitat amb el previst en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, en tot allò que no s'oposi a la LCSP i està integrada pels
membres designats a l’acord del Consell Rector de la sessió ordinària número 2019/03
del dia 12 de març de 2019.
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La designació com a membres de les Meses de contractació es comunicarà als seus
integrants via correu electrònic i de la mateixa manera es comunicaran les
convocatòries de les sessions.
Les Meses de contractació es constituiran els dies assenyalats per l'obertura dels
sobres A, B i C. Tanmateix, sempre caldrà la presència de les persones que
exerceixen les funcions de presidència i secretaria de la Mesa, així com el secretari i
l'interventor de Dipsalut o persones que els substitueixin.
De conformitat amb l’article 21.5 del Reial decret 817/2009, a les reunions de les
Meses podran incorporar-se els funcionaris o assessors especialitzats que siguin
necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, que actuaran amb veu però
sense vot.

14.2. Obertura del sobre A i examen de la documentació administrativa
Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions -i, un cop transcorregut
el termini de deu dies naturals, en cas de no haver recepcionat les proposicions
presentades per correu postal dins d’aquest -, la Mesa de contractació, en reunió
interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A presentats per les empreses
licitadores i comprovarà l’existència i correcció de la documentació administrativa que
ha de contenir, d’acord amb l’establert a la clàusula administrativa desena.
Si s’observen defectes o errors esmenables en la documentació presentada, es
comunicarà electrònicament a les empreses licitadores afectades que els corregeixin o
esmenin en el termini màxim de tres dies hàbils.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, es podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del mateix
termini esmentat.
Tanmateix, si la documentació contingués defectes substancials o deficiències
materials no esmenables, es rebutjarà la proposició.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes o omissions de la documentació
administrativa presentada en el Sobre A, es determinaran les empreses admeses a la
licitació per reunir tots els requisits exigits i les excloses, així com, en el seu cas, les
causes de l’exclusió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa de Contractació en relació amb l’obertura del
sobre A, que conté la documentació administrativa, seran susceptibles d’impugnació.
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Quinzena. Criteris de valoració de les ofertes i obertura sobres B i C
CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

LOT A. IMPRESSIONS (màxim 10 punts)
Presentació de mostra de treballs (7 punts)
Per obtenir puntuació en aquest apartat serà necessari que els licitadors aportin una
mostra de diferents treballs iguals o similars als següents (previstos al plec de
prescripcions tècniques):
- Llibre (aportar mostra de material efectuat similar al producte n.1 del quadre de
materials)
- Revista (similar al material n.2 del quadre)
- Llibret (similar al material n.3 del quadre)
Aquestes mostres s’hauran de correspondre amb treballs realitzats en els últims 3 anys,
per l’empresa licitadora, comptats des de la publicació de l’anunci d’aquesta licitació al
perfil del contractant.
Respecte a les mostres presentades es valorarà la qualitat de la impressió i del color,
així com la idoneïtat i qualitat del suport, de l’enquadernació i els acabats.
La seva presentació es realitzarà d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives particulars de la licitació.

Aspectes mediambientals en el procés productiu, disposició de materials amb
millors característiques des d’un punt de vista mediambiental i tractament dels
residus generats (3 punts):
Es valoraran les bones pràctiques medi ambientals en tot el cicle de vida dels productes
objecte del contracte. Així tant serà objecte de valoració el procés d’elaboració, amb la
finalitat d'aconseguir una major eficiència en l'ús de l'energia i dels recursos o una
reducció de l'impacte ambiental, com les matèries utilitzades en cadascun dels
encàrrecs, com el tractament posterior dels residus.
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A continuació s’esmenta un llistat orientatiu, però no restrictiu, de possibles aspectes a
valorar:
 Utilització de paper i altres materials amb respecte al medi ambient o que
disposin d’etiquetes ecològiques (Àngel Blau, Cigne Nòrdic, Etiqueta Ecològica
Europea, FSC, PEFC, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Eko-mark...).
 Processos lliures de productes químics
 Estalvi d’aigua i d’energia en la producció
 Estalvi de paper i reducció dels residus en la producció
 Ús de tintes vegetals
 Enquadernació sense químics
 Acabats i lliuraments sense plàstics
 Gestió responsable dels residus produïts
 Altres...
Per acreditar els extrems anteriors serà necessari la presentació de declaració
responsable per part de les empreses licitadores en què detallin les mesures que
adoptin en aquesta matèria. En el cas de eco-etiquetes o altres acreditacions que
afectin als productes utilitzats en la confecció dels materials objecte del contracte serà
necessari també que la declaració s’acompanyi de la documentació acreditativa
corresponent de la disposició de l’eco-etiqueta o acreditació.
LOT B. DISSENY (màxim 40 punts)
Qualitat de la proposta (fins a 20):
Per obtenir puntuació en aquest apartat les empreses licitadores hauran d’aportar 2
treballs (realitzats en els últims 3 anys) que siguin similars a l’objecte del contracte.
A més, hauran d’aportar una breu memòria on hi expliquin el procés que van seguir
per dur a terme aquests treballs, des de la recollida inicial d’informació (briefing) fins a
arribar al disseny final.
Es valorarà: la presa detallada de raó de tota la informació i sobretot, els aspectes
necessaris i/o rellevants per a poder iniciar un projecte, l’orientació al públic destinatari
i als objectius comunicatius, la qualitat artística i tècnica dels treballs aportats i
l’aplicació de criteris de responsabilitat ambiental (ús intel·ligent del color, disseny que
faciliti la lectura en línia i l’aprofitament del paper per a productes que han de ser
impresos).
Equip tècnic assignat al contracte (20 punts)
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Es valorarà que es disposi d’un equip tècnic competent, capaç d’executar el contracte
amb la major qualitat tècnica possible.
Caldrà acreditar aquest extrem mitjançant la presentació dels currículums de les
persones que integren l’equip que prestarà el servei. Es valorarà la experiència i la
formació dels integrants de l’equip, sense tenir-se en compte la titulació presentada
per acreditar la solvència exigida per a poder tenir l’aptitud necessària per a ser
adjudicatari del contracte i que es refereix a les titulacions de Llicenciatura en Publicitat
i Relacions Públiques i de tècnic/a de disseny gràfic o similars.
CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES
PERCENTATGES OBTINGUTS A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ DE FÓRMULES

O

De conformitat amb l’article 145 de la LCSP, per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa per a Dipsalut, s’ha
d’atendre, amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells, als següents criteris
d’adjudicació:
LOT A. IMPRESSIONS (màxim 90 punts)
1. Oferta econòmica (màxim 89,50 punts)
L’oferta econòmica s’ha de formular en base als preus unitaris de licitació que són els
imports màxims que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del
contracte.
Aquests preus unitaris de licitació són l’import màxim que poden oferir les
empreses que concorrin a la licitació del contracte. Per tant, els licitadors hauran
d’igualar o disminuir en la seva oferta econòmica aquest import. La presentació d’una
oferta a l’alça suposarà l’eliminació del licitador.
La valoració de l’oferta econòmica tindrà una puntuació màxima de 89,50 punts. La
puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la fórmula de
valoració econòmica que s’indica a continuació i que parteix del sumatori del total de
preus unitaris.
P = (a / b) x c
Essent:
a: Preu de licitació – oferta que es valora
b: Preu de licitació – oferta més baixa econòmicament
c: Puntuació màxima
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P: Puntuació obtinguda pel licitador
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció del límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1.- Que l’oferta econòmica sigui un 20 % més baixa que el pressupost de
licitació.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferent dels preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec
de clàusules administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1.- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 15% a la de l’altra oferta.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 25% a la puntuació més baixa.
c)
Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1.- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui un 10% superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes.
2. Criteris de valoració socials (0,50 punts)
S’atorgaran 0,50 punts a les empreses licitadores que integrin a l’execució del
contracte com a mínim una persona que vingui derivada d’un Centre Especial de
treball (CET) i/o per empreses d’inserció o entitats destinades a la inserció sociolaboral
de persones amb especial dificultat d’accés al mercat de treball.
Caldrà que tinguin una antiguitat superior als tres mesos com a empleats de l’empresa.
Si el licitador compleix aquest extrem caldrà que ho assenyali a l’annex del Plec de
clàusules administratives corresponent a la proposta que realitzi.

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 34

APROVAT
07/05/2019 11:19

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 35 de 83

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

APROVAT
07/05/2019 11:19

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

LOT B. DISSENY (màxim 60 punts)
L’oferta econòmica s’ha de formular en base als preus unitaris de licitació que són els
imports màxims que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del
contracte.
Pel que fa al servei de disseny gràfic, s’estableixen els següents preus unitaris:

Import
màxim
Preu per hora de
creativitat

Direcció creativa anuncis, disseny
noves marques/nous símbols,
conceptualització, codi visual

40,00 €

Preu per hora de disseny
gràfic

Disseny de gràfica publicitària,
formats digitals, gràfica editorial,
adaptacions/aplicacions “marques”

35,00 €

Preu per hora de
maquetació i
d’adaptacions de dissenys
ja existents

Maquetació revistes, díptics, catàleg i
altres, creació arxius producció,
adaptació mides materials ja
existents

30,00 €

Aquests preus unitaris de licitació són l’import màxim que poden oferir les
empreses que concorrin a la licitació del contracte. Per tant, els licitadors hauran
d’igualar o disminuir en la seva oferta econòmica aquest import. La presentació d’una
oferta a l’alça suposarà l’eliminació del licitador.
La valoració de l’oferta econòmica tindrà una puntuació màxima de 60 punts. La
puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la fórmula de
valoració econòmica que s’indica a continuació i que parteix del sumatori del total de
preus unitaris:
P = (a / b) x c
Essent:
a: Preu de licitació – oferta que es valora
b: Preu de licitació – oferta més baixa econòmicament
c: Puntuació màxima
P: Puntuació obtinguda pel licitador

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 35

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 36 de 83

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció del límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1.- Que l’oferta econòmica sigui un 20 % més baixa que el pressupost de
licitació.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferent dels preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec
de clàusules administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1.- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 15% a la de l’altra oferta.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 25% a la puntuació més baixa.
c)
Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1.- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui un 10% superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes.
TAULA RESUM DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
Així doncs, la puntuació màxima que poden obtenir les empreses licitadores és de 100
punts. Per a un millor aclariment, a continuació es resumeixen els criteris de valoració
de les ofertes i la seva ponderació relativa:
DESCRIPCIÓ MÀXIMA
LOT A. IMPRESSIONS
Presentació de mostra de Màxim 7 punts
treballs
CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN JUDICI
Aspectes
Màxim 3 punts
DE VALOR (màxim 10
mediambientals en el
punts)
procés productiu,
disposició de materials
amb millors
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CRITERIS AVALUABLES
MITJANÇANT XIFRES O
PERCENTATGES
OBTINGUTS A TRAVÉS
DE L’APLICACIÓ DE
FÓRMULES (màxim 90
punts)

CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN JUDICI
DE VALOR (màxim 40
punts)
CRITERIS AVALUABLES
MITJANÇANT XIFRES O
PERCENTATGES
OBTINGUTS A TRAVÉS
DE L’APLICACIÓ DE
FÓRMULES (màxim 60
punts)

característiques des d’un
punt de vista
mediambiental i
tractament dels residus
generats
Oferta econòmica
Màxim 89,50 punts
Criteris de valoració

Màxim 0,50 punts

LOT B. DISSENY
Qualitat de la proposta
Valoració de l’equip
tècnic

Màxim 20 punts
Màxim 20 punts

Oferta econòmica

Màxim 60 punts

15.2. L’avaluació de les proposicions s’efectuarà d’acord amb l’article 145.2 de la
LCSP. A tal fi, posteriorment a l’obertura dels sobres A de cadascun dels lots, la Mesa
de contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura dels sobres B.
Es comunicarà la data d’obertura del sobre B mitjançant publicació al perfil del
contractant, dins el tauler d’anuncis de la licitació.
Un cop acabada l’obertura dels sobres B, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals
hauran de quedar recollides en l’acta de la sessió.
Examinada la validesa formal de la documentació tècnica, si no s’hi troba cap
mancança ni incorrecció, la presidència de la Mesa ordenarà el trasllat de la
documentació a l’àrea gestora del contracte perquè emeti, l’informe tècnic de valoració
de les ofertes, en aplicació dels criteris de valoració que depenen d’un judici de valor.
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La mesa de contractació podrà demanar també informe/s extern/s per tal d’avaluar les
ofertes.
Seguidament, es comunicarà la data d’obertura dels sobres C, que se celebrarà en
sessió pública, mitjançant anunci al perfil del contractant, dins el tauler d’anuncis de
la licitació. Tanmateix, en la mateixa sessió i amb caràcter previ, la Mesa farà pública
la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses licitadores, en aplicació dels
criteris d’adjudicació subjectius, la qual es publicarà conjuntament amb l’acta de la
sessió, posteriorment al perfil del contractant.
Un cop acabada l’obertura dels sobres C, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals
hauran de quedar recollides en l’acta de la sessió.
Continuant la sessió en reunió interna, la Mesa de Contractació procedirà a la
valoració i assignació de puntuacions de les proposicions, en aplicació dels criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant fórmules.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal
o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que
l’hagi presentat perquè la justifiqui, en els termes i les condicions expressades a
l’apartat quart d’aquesta clàusula.
En cap cas la Mesa de Contractació no podrà declarar deserta la licitació quan
existeixi alguna proposició que sigui admesa d’acord amb els criteris d’adjudicació
determinats en aquest plec.
Per últim, la Mesa elevarà, a l’òrgan de contractació, la proposta de classificació, per
ordre decreixent de puntuació, de les proposicions admeses i que no han estat
declarades desproporcionades o anormals, indicant, en el seu cas, els licitadors
exclosos i les seves causes d’exclusió; així com també, la proposta d’adjudicació del
contracte al licitador classificat en primer lloc, és a dir, el que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per a Dipsalut.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que incorporin en el sobre B documentació que hagi de ser objecte de valoració
posterior, les que excedeixin del pressupost de licitació, les que modifiquin
substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa
inviable.
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Els actes d’exclusió de les empreses licitadores en relació amb l’obertura dels sobres
B i/o C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula
quaranta-unena d’aquest plec. També ho seran els actes de la Mesa de contractació
que impedeixin a les empreses licitadores la continuació del procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims adoptats en relació amb
l’obertura dels sobres B i/o C.
Tanmateix, en cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores, s'aplicaran a les ofertes empatades els criteris de preferència enunciats a
l’apartat tercer d’aquest clàusula, i en l'ordre de prelació allí indicats.

15.3. Criteris de preferència en l'adjudicació de les ofertes empatades
Un cop aplicats els criteris de valoració de les ofertes establerts en l’apartat primer
d’aquesta clàusula, si existís empat en les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores, s'aplicaran a les ofertes empatades els criteris de preferència en
l'adjudicació que tot seguit es detallen, d'acord amb l'establert a l’article 147 de la
LCSP.
A tal fi, la Mesa de Contractació concedirà als licitadors empatats un termini de 3 dies
hàbils perquè aportin la documentació acreditativa del compliment dels següents
criteris de preferència en l'adjudicació, els quals s'aplicaran en aquest ordre de
prioritat:
-

En primer lloc, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició
presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de
persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les
seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt
de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació.

-

Si vàries empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la
proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge
de persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.

-

Per últim i en el cas que aplicats els criteris de preferència en l’adjudicació
exposats anteriorment, varies empreses licitadores seguissin en l’empat,
prevaldran les proposicions d’aquelles empreses que incloguin mesures de
caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat de oportunitats entre dones i
homes.
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En el cas que les empreses licitadores no s’acullin als criteris de preferència
enumerats o que es mantingui l’empat un cop aplicats aquests, tindrà preferència en
l’adjudicació la proposició que tingui una major puntuació en el criteri de valoració de
les ofertes amb major ponderació. Si persistís l’empat, finalment es decidirà
l’adjudicació per sorteig.
15.4. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció del límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1.- Que l’oferta econòmica sigui un 20 % més baixa que el pressupost de
licitació.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferent dels preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec
de clàusules administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1.- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 15% a la de l’altra oferta.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 25% a la puntuació més baixa.
c)
Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1.- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui un 10% superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes.
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En aquest cas la Mesa de Contractació procedirà d’acord amb el procediment següent:
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal
o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que
l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar
si efectivament l’oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada i s’ha
d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest
motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà del termini de cinc dies hàbils per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
Si la Mesa rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la sotmetrà
a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, o bé l’acceptació de l’oferta
perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
Es desestimaran aquelles ofertes que un cop estudiades resultin desproporcionades o
temeràries per no resultar convenientment justificades en el seu conjunt.
Si, finalment recau l’adjudicació a favor d’una empresa licitadora inicialment incursa en
presumpció d’oferta amb valor anormal o desproporcionat, l’òrgan de contractació es
reserva el dret d’exigir-li una garantia complementària de fins el 5 per cent de l’import
d’adjudicació del contracte; en conseqüència, la garantia total pot assolir fins el 10 per
cent del preu del contracte, de conformitat amb l’article 107 de la LCSP.
Setzena. Classificació de les ofertes, determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a Dipsalut i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
16.1. L’òrgan de contractació, a la vista de les propostes formulades per la Mesa,
acordarà la classificació, per ordre decreixent de puntuació, de les proposicions
admeses i que no incorrin en valors anormals o desproporcionats, indicant si s’escau,
els licitadors exclosos i les seves causes d’exclusió; i alhora, el servei corresponent
requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent
a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació que
s’esmenta a continuació:
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Documentació justificativa de que disposa de la capacitat d’obrar

L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius que
consten a la clàusula desena del present plec.
b)
Documentació justificativa de que disposa de la solvència econòmica i
financera, i tècnica i professional
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius de
conformitat amb els requisits mínims exigits en la clàusula onzena d’aquest plec.
c) Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius
conforme 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 sobre Activitats Econòmiques (IAE), d’acord amb l’article 15 de la mateixa
norma.
c1) En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):
― Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’IAE i està
obligada a pagar-lo, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici
corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de
l’Impost, i s’ha d’acompanyar de la declaració responsable de no haver estat donat
de baixa en la matrícula de l’Impost, segons el model normalitzat de l’annex 5
d’aquest plec.
― Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit a l’apartat 1
de l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà la declaració responsable que
consta a l’annex 5 d’aquest plec, especificant el supòsit legal d’exempció i el
document de declaració en el cens de persones obligades tributàriament.
c2) En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:
― Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) acreditant
que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
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― Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Així mateix, si l’empresa proposada com a adjudicatària està inscrita en 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), i ha
presentat en el sobre a l’annex 7, l’òrgan de contractació consultarà d’ofici en el RELI
o ROLECE la informació registral esmentada.
d) Documentació justificativa d'haver constituït la garantia definitiva
La clàusula 17 (la que segueix a continuació) d'aquest plec determina les formes en
què es pot constituir la garantia definitiva i a l'annex 6 hi consten els models
normalitzats d'aval, d'assegurança de caució, i d’autorització de constitució de
garantia definitiva mitjançant la retenció de part del preu del contracte.

f) Relació del personal que destinarà a l’execució de contracte. SOLS EN EL CAS
DEL LOT B. DISSENY
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’aportar una relació del personal que
destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI, número
d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i
afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà en relació al personal
contractat mitjançant la presentació del Rebut de liquidació de cotitzacions i la relació
nominal de treballadors.
g) Si escau, escriptura pública de constitució de la unió temporal d’empreses
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar l’escriptura pública de constitució de la unió temporal d’empreses (UTE), en
la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extinció. També caldrà que aportin el NIF
assignat.

h) Si escau, en el cas d’utilitzar medis externs per acreditar la solvència
necessària per a executar el contracte
La empresa que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’article 145 de la LCSP,
haurà de demostrar que disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació
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a tal efecte del compromís per escrit d’ambdues entitats, d’acord amb l’annex 2
d’aquest plec, si no s’havia presentat ja en el sobre A.
16.2. La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació
anteriorment citada presentada per l’empresa proposada com adjudicatària.
En el cas que calgui esmenar la documentació, es requerirà a la empresa licitadora
perquè en el termini de 3 dies hàbils presenti la documentació indicada.
En el cas que no es presenti la documentació en el termini assenyalat inicialment o bé,
en el termini per esmenar concedit, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la
seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet
constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de
contractar amb les administracions públiques, d'acord amb l'article 71.2.a) de la LCSP.

Dissetena. Garanties exigibles
17.1. No s’exigeix la constitució de la garantia provisional, de conformitat amb l’establert a
l’article 106.1 de la LCSP.
17.2. L’empresa que hagi estat proposada adjudicatària del contracte del LOT A haurà de
constituir una garantia definitiva corresponent al 5% de l’import de licitació del
contracte, EXCLÒS l’IVA, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell
en què hagi rebut el requeriment, de conformitat amb l'article 150 i 151 de la LCSP i la
clàusula 16.1 d’aquest plec, concretament l’import de 1.871,00 €
L’empresa que hagi estat proposada adjudicatària del contracte del LOT B haurà de
constituir una garantia definitiva corresponent al 5% de l’import de licitació del
contracte, EXCLÒS l’IVA, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell
en què hagi rebut el requeriment, de conformitat amb l'article 150 i 151 de la LCSP i la
clàusula 16.1 d’aquest plec, concretament l’import de 2.990,00 €.
17.3. La garantia s’haurà de constituir davant la Tresoreria de Dipsalut, en els termes de
l’article 108 de la LCSP i en qualsevol de les següents formes:
a) En efectiu o mitjançant transferència bancària.
b) Mitjançant aval, el qual haurà de ser autoritzat per apoderat de l’entitat avalant que
tingui poder suficient per a obligar-la plenament i caldrà que les signatures dels
avaladors estiguin legitimades per fedatari públic i disposin dels requisits mínims
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dels avals que estan recollits en el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques. Aquest mitjà haurà de constituir-se presencialment a la Diputació de
Girona, carrer Pujada de Sant Martí, núm. 5, 17004 Girona.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució.
d) Mitjançant retenció en el preu. A aquest efecte, l’adjudicatari haurà de signar una
autorització manifestant la seva voluntat d’utilitzar aquest mitjà. La retenció es
practicarà sobre el 50% de l’import de la/les factura/es inicials i fins a cobrir l’import
de la garantia definitiva.
A l’annex 6 d’aquest plec hi consten els models de certificació de garantia definitiva
d’aval, d’assegurança de caució, així com l’autorització de constitució de garantia
mitjançant retenció del preu del contracte.
17.4. En el cas que l’adjudicació recaigui a favor d’una empresa licitadora inicialment
incursa en presumpció d’oferta amb valor anormal o desproporcionat, l’òrgan de
contractació es reserva el dret d’exigir-li una garantia complementària de fins el 5 per
cent de l’import d’adjudicació del contracte; en conseqüència, la garantia total pot
assolir fins el 10 per cent del preu del contracte, de conformitat amb l’article 107.2 de
la LCSP.
17.5. En els casos de cessió de contractes no es procedirà a la devolució o cancel·lació
de la garantia prestada pel cedent fins que s’hagi constituït formalment la del cessionari.
17.6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte
vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què
es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran
les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de preus
de conformitat amb el que disposa la LCSP.
17.7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en
la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas
que la garantia no es reposi, l’òrgan de contractació pot resoldre el contracte.
17.8. La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia establert a la clàusula trenta-sisena d’aquest plec i complert
satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d’aquest sense culpa del
contractista.

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 45

APROVAT
07/05/2019 11:19

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 46 de 83

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no en
resulten responsabilitats es resoldrà la cancel·lació i el retorn de la garantia constituïda.

Divuitena. Renúncia i desistiment per Dipsalut
18.1. L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o bé
acordar el reinici del procediment per a l’adjudicació, per raons d’interès públic
degudament justificades i amb la corresponent notificació als licitadors, abans de
l’adjudicació del contracte.
18.2. També l’òrgan de contractació podrà desistir del procediment, abans de la
formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, sempre que es
justifiqui en l’expedient la concurrència de la causa. El desistiment no impedeix la
iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
18.3. En cas de renúncia o desistiment es compensarà als licitadors per les despeses
que no siguin inherents al propi funcionament de l’empresa i que hagin estat
acreditades pel licitador concurrent a la licitació, atenent als principis generals que
regeixen la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Atesa la
naturalesa del contracte i la utilització de mitjans electrònics a la licitació, la
compensació serà la corresponent a les despeses acreditades, amb un límit màxim de
250 euros.

Dinovena. Adjudicació del contracte
19.1. Un cop l'empresa proposada com adjudicatària hagi presentat la documentació
assenyalada a la clàusula quinzena d’aquest plec, l’òrgan de contractació acordarà
l’adjudicació del contracte, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció
de dita documentació.
19.2. L’acord d’adjudicació del contracte ha de ser motivat i contenir, en tot cas, la
informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar recurs suficientment
fundat contra la decisió d’adjudicació; en particular, expressarà el contingut mínim
assenyalat a l’article 150 de la LCSP, sens perjudici de l’excepció de confidencialitat
contemplada a l’article 155 de la LCSP.
19.3. Al ser un contracte de serveis de tracte successiu, en el que l’execució es
basa en els preus unitaris oferts i està subordinada a les necessitats reals de Dipsalut
sense que aquestes puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el
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contracte, el preu d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació, és a
dir, 117.636,20 €, IVA inclòs.
19.4. L’acord d’adjudicació es notificarà a tots els licitadors que hagin participat en
la licitació i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant de Dipsalut,
indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.

Vint. Formalització i perfecció del contracte
20.1. L'òrgan de contractació i l'empresa adjudicatària hauran de formalitzar el
contracte transcorreguts els 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de
l’adjudicació als licitadors, segons estableix l'article 153.3 de la LCSP.
Simultàniament a la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de signar aquest
Plec, el Plec de prescripcions tècniques i la resta de documents amb caràcter
contractual que s’adjuntin com a annex al document administratiu de formalització del
contracte.
20.2. El contracte es formalitzarà en document administratiu, que constitueix títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les
despeses corresponents.
Així mateix, el contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la
LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l'adjudicació.
20.3. D’acord amb l’article 154.1 de la LCSP, la seva formalització es publicarà en el
perfil de contractant de Dipsalut indicant, com a mínim, les mateixes dades
esmentades a l’anunci d’adjudicació.
20.4. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
20.5. En el cas que el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’empresa
adjudicatària, es procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent empresa
licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat
amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
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Vint-i-unena. Custòdia i retorn de la documentació aportada pels licitadors que no
resultin adjudicataris
D’acord amb l’article 87.4 del RGLCAP, les proposicions presentades, tant aquelles
declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop
obertes, seran arxivades al corresponent expedient. Un cop adjudicat i formalitzat el
contracte i, transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació administrativa
quedarà a disposició dels licitadors.
En el cas que els licitadors no adjudicataris no exerceixin el dret de retirar dita
documentació, d’acord amb la Resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria
documental de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 2006, un cop
transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data en què la resolució de
l’adjudicació del contracte sigui ferma, Dipsalut podrà procedir a la seva destrucció.
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-dosena. Supervisió i control en l’execució del contracte
El responsable del contracte efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància de
l'execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per tal d'assegurar la
realització correcta de la prestació pactada.
Vint-i-tresena. Correcta execució del contracte i compliment de terminis
23.1. El contracte s’executarà amb subjecció al que s’estableixi al seu clausulat,
aquest plec i el plec de prescripcions tècniques, i d’acord amb les instruccions
oportunes que, en la seva interpretació, doni l’òrgan de contractació al contractista per
al seu correcte compliment.
23.2. El contractista resta obligat a la realització correcta de la prestació pactada dins
del termini total, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva, si s'escau.
23.3. En cas de compliment defectuós de la prestació contractual o d'incompliment
dels compromisos pactats, l’òrgan de contractació aplicarà el règim sancionador
previst a la clàusula vint-i-novena d'aquest plec. Tanmateix, l’import de la penalitat que
correspongui no exclou l’obligació del contractista d’indemnitzar per tots els danys i
perjudicis que es causin a tercers o a Dipsalut com a conseqüència de l’execució
defectuosa o la seva constitució en mora.
23.4. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la
totalitat de l’objecte contractual d’acord amb les condicions establertes i a plena
satisfacció de Dipsalut, de conformitat amb el que disposen els articles 210 i 311 de la
LCSP i 203 i 204 del RGLCAP, i sens perjudici de l’establert als articles 211 i 311 de la
LCSP. A tal fi, l’òrgan de contractació, a la vista de l’informe favorable corresponent del
responsable del contracte, acordarà la conformitat amb la prestació; en cas contrari, es
requerirà al contractista la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats.

Vint-i-quatrena Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre Dipsalut i el contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 49

APROVAT
07/05/2019 11:19

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 50 de 83

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a 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 del contracte.
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PART
Vint-i-cinquena. Drets i obligacions de les parts contractants
Els drets i les obligacions d’ambdues parts contractants són els que tot seguit es detallen
i també els que es dedueixin del present plec i del plec de prescripcions tècniques i, en tot
allò no previst, de la legislació vigent que els sigui d’aplicació.
25.1. Drets i obligacions del contractista
25.1.1. Drets del contractista:
a) Percebre l’import del preu dels serveis efectivament prestats, prèvia
presentació de la factura corresponent en la forma que s’indica en la clàusula
vint-i-vuitena d’aquest plec i en els termes establerts als articles 198 a 200 de
la LCSP.
b) Sol·licitar a Dipsalut la col·laboració necessària en la resolució dels
impediments de caràcter extern que es puguin presentar i afectin a la normal
prestació del servei.
25.1.2. Obligacions del contractista:
a) Disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials que siguin necessaris
per realitzar les obligacions derivades del contracte, sense que pugui pretextar,
sota cap circumstància, la manca de mitjans per justificar un incompliment i
sense que tingui dret a incrementar cap partida de l’oferta econòmica
presentada.
b) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball, així com executar les mesures destinades en
matèria de riscos laborals. En conseqüència, l’empresa adjudicatària també
assumirà les responsabilitats que en matèria laboral puguin derivar-se de la
contractació del personal afecte als serveis, així com en matèria de prevenció
de riscos laborals i seguretat en el treball.
c) L’empresa adjudicatària del lot B caldrà que comuniqui a Dipsalut qualsevol
modificació del personal indicat en l’aportació de la documentació acreditativa
establerta en la clàusula administrativa 16.1.f. Així mateix, caldrà que acrediti la
seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social.
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d) En compliment del disposat en l’article 3.5 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el
contractista ha de facilitar la informació de caràcter públic que en l’esmentat
precepte s’indica, per iniciativa pròpia o bé a requeriment de Dipsalut. En cas
de requeriment, el termini màxim per a la presentació de la informació
sol·licitada serà d’un mes, llevat que el contractista pugui acreditar la
impossibilitat material de reunir-la en aquest termini.
e) En cas de no compliment d’aquesta obligació de facilitar informació de caràcter
públic, l’òrgan de contractació queda facultat per a resoldre el contracte quan
consideri que es puguin derivar perjudicis d’interès públic, sense que el
contractista tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix,
l’adjudicatari haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a
Dipsalut de l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest
concepte la garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari.
f) Així mateix, el contractista adequarà la seva activitat d’acord amb els principis
ètics i regles de bona conducta establerts a la clàusula onzena bis d’aquest plec.
g) Complir amb tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en
relació amb les dades personals a les quals tingui accés el contractista amb
ocasió del contracte.
h) El contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan
competent de Dipsalut. En el cas que el personal vinculat a l’empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de
caràcter personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el
desenvolupament de l’activitat o servei prestat.
i) En qualsevol cas, la documentació i la 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.
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j) Tota la documentació obtinguda per l'empresa adjudicatària sobre l'àmbit
d'actuació de la prestació és confidencial i en queda prohibida la seva revelació
a tercers, llevat autorització expressa de Dipsalut. Així mateix, totes aquelles
dades tècniques referents als serveis realitzats per l'empresa adjudicatària són
propietat de Dipsalut.
L'empresa adjudicatària no podrà explotar l'esmentada informació amb finalitat
divulgativa, ni elaborar informes o publicar treballs, tècnics o científics, de tipus
descriptiu, analític o estadístic, sense l'autorització expressa de Dipsalut.
k) Emprar el català en les seves relacions amb Dipsalut derivades de l’execució
d’aquest contracte. Així mateix, en la prestació dels serveis, el contractista
realitzarà tota mena d’expressions i comunicacions en llengua catalana, tant en
les relacions verbals com escrites. A aquest efecte, el personal adscrit a
l’execució del contracte ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per
desenvolupar els serveis de manera fluida i adequada en llengua catalana. En
els casos de sol·licitud expressa dels usuaris del servei o de manifesta
incomprensió de la llengua catalana, s’utilitzarà la llengua castellana.
L’empresa contractista també ha d’emprar, almenys, el català en la resta de
documents i comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de
les prestacions objecte del contracte.
l) L’empresa adjudicatària ha de complir amb les regles especials respecte del seu
personal laboral adscrit a l’execució d’aquest contracte previstes a la clàusula
vint-i-setena d’aquest plec.
m) Informar al responsable del contracte, de forma immediata, sobre les
reclamacions i denúncies en relació al servei prestat de les quals tingués
coneixement.
n) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del
contracte.
o) Compliment del conveni sectorial aplicable, i en especial, les condicions salarials
dels seus treballadors.
p) Disposar dels mitjans electrònics necessaris per relacionar-se amb les
administracions públiques. D’acord amb la llei 39/2015, d’1 d’octubre de
procediment administratiu comú.
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q) De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials
d’execució que es proposen son les següents:
LOT A. IMPRESSIONS:


L’empresa adjudicatària ha de vetllar perquè el transport dels productes es
realitzi en capses de cartró reciclat amb un distintiu que faciliti el reciclatge.

LOT B. DISSENY


Es vetllarà per la no utilització de llenguatge discriminatori tan pel què fa a les
comunicacions personals com en el codi de comunicació que es porti a terme.

25.2. Drets i obligacions de Dipsalut
25.2.1. Drets de Dipsalut
L’òrgan de contractació, que actua en nom i representació de Dipsalut, ostenta les
prerrogatives enumerades a la clàusula trenta-unena d’aquest plec, dins dels límits i
amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a l’article 190 de la LCSP.
Tanmateix, també són facultats de l’òrgan de contractació les que tot seguit
s’enumeren:
a) Vetllar pel correcte funcionament del servei prestat pel contractista, a tal fi,
exercirà les facultats d’inspecció, comprovació i vigilància en l’execució del contracte.
L’exercici d’aquestes facultats s’efectuarà pel personal que designi el responsable del
contracte i, el contractista haurà de posar a la seva disposició tots els elements
necessaris per tal que aquell pugui complir amb les seves funcions.
b) Abans de l’abonament del preu al contractista, el responsable del contracte o
persona que designi validarà les factures presentades per aquell, conforme s’han
prestat els serveis correctament i a satisfacció de Dipsalut, tot plegat en els termes
de la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec i en els terminis i les condicions establertes
en l’article 198 de la LCSP.
c) Imposar les penalitats previstes en la clàusula vint-i-novena d’aquest plec per les
infraccions contractuals comeses, en els termes i la forma establerta a la clàusula
citada.
d) Altres facultats que corresponguin a l’òrgan de contractació com a titular dels
serveis objecte del contracte.
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25.2.2. Obligacions de Dipsalut
a) L’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i
designada per aquests com a confidencial. Aquest caràcter afecta, en
particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les
ofertes. En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada
no té caràcter confidencial.
b) Abonar al contractista el preu dels serveis efectiva i adequadament prestats, en
la forma que s’indica en la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec i en els termes
establerts als articles 198 i 199 de la LCSP.
c) Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de caràcter
extern que es puguin presentar i afectin a la normal prestació del servei.
d) Imposar les penalitats previstes en la clàusula vint-i-novena d’aquest plec per
les infraccions contractuals comeses, en els termes i la forma establerta.
e) Quan els danys i perjudicis que es causin a tercers hagin estat ocasionats com
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de Dipsalut, l’organisme en
serà responsable dins dels límits que assenyalen les lleis.
f) En compliment del disposat a l’article 3.5 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Dipsalut,
per tal de fer efectiu el principi de transparència en l’activitat pública (entès com
una obligació a càrrec de l’Administració que ha de fer pública de manera
proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa), en el
Portal de Transparència de Dipsalut, en un espai diferenciat, hi haurà de
constar la informació que en matèria de contractació exigeix l’article 13 de la
citada llei.
g) Qualsevol altre que legalment o reglamentàriament li correspongui.

Vint-i-sisena. Responsabilitat de l’empresa contractista
26.1. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que haurà
d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys
hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
Dipsalut o en casos de força major, d’acord amb els articles 196 i 239 de la LCSP,
respectivament.
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26.2. A tals efectes, el contractista serà responsable, civil i administrativament, dels
danys i perjudicis que es causin a terceres persones o a Dipsalut, com a conseqüència
de la prestació contractual, ja sigui per culpa, negligència o fortuïtament.
26.3. L'empresa contractista també assumirà les responsabilitats que es derivin de
l’incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball.
26.4. Així mateix, el contractista és responsable de la qualitat tècnica de les
prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a terceres persones o Dipsalut de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
Vint-i-setena. Regles especials respecte del personal laboral adscrit al contracte
27.1. L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels
minusvàlids i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel
seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i
despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus
subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el
compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li
corresponen. Sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats empresarials,
formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus treballadors.
A més l'empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent
de prevenció de riscos laborals de les empreses que aquesta subcontracti, sobretot pel
que fa referència a la coordinació d'activitats empresarials.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’aportar una relació del personal que
destinarà a l’execució del contracte, tal i com s’estableix en la clàusula onzena del
present plec.
Tanmateix, en cas de modificació del personal haurà de comunicar-ho a Dipsalut i
acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social.
27.2. El personal que l’empresa adscrigui al desenvolupament de l’objecte del
contracte tindrà una relació laboral exclusivament amb l’empresa adjudicatària.
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Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista i liquidació del contracte
28.1 L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis
efectivament prestats d’acord amb les condicions establertes en el contracte. A tal fi, el
contractista presentarà a Dipsalut, la factura corresponent als serveis prestats, la qual
haurà de ser validada, conforme s’han realitzat correctament i a satisfacció de Dipsalut
les prestacions objecte del contracte.
La facturació del servei corresponent al LOT A. Impressions es realitzarà amb la
diferenciació del tipus de producte proveït.
La facturació del servei corresponent al LOT B. Disseny es realitzarà amb la
diferenciació dels següents conceptes: Creativitat, disseny gràfic i maquetació i
adaptacions de dissenys ja existents.
Per tant, el pagament a l’empresa contractista s’efectuarà prèvia presentació de
factura, validada per la persona que internament es designi, en els terminis i les
condicions establertes en l’article 198 de la LCSP i en els apartats següents.
28.2. Les factures s’han de presentar, segons el tipus d’empresa contractista, a través
dels següents mitjans:
A) Els contractistes de Dipsalut que siguin societats anònimes, societats de
responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica
que no tinguin nacionalitat espanyola, unions temporals d’empreses, i la resta
d’entitats referides a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica, tenen la obligació de presentar factures electròniques
accedint a la Bústia de factures electròniques – eFACT.
B) La resta de contractistes de Dipsalut no inclosos en l’apartat anterior podran
presentar les factures a través de la Bústia de factures electròniques – eFACT, o
bé, tramitar-ho telemàticament accedint a la seu electrònica de Dipsalut
Presentació electrònica de factures d’entitats NO incloses a l’art.4 de la Llei
25/2013, o bé, presencialment en el Registre General de Dipsalut (situat al Parc
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona – Edifici Jaume Casademont C/
Pic de Peguera, 15 La Creueta, en horari de 8h a 15h, de dilluns a divendres, no
festius).
28.3. El contractista haurà de fer constar en les factures electròniques que emeti en
execució del contacte el número d’expedient del contracte 2019/2257 i el període que
es facturi.
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Ara bé, en les factures que no es presentin electrònicament, hi haurà de constar la
informació següent:
a) L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció de Dipsalut.
b) L’òrgan de contractació: President de Dipsalut.
c) El destinatari: Àrea gestora del contracte: Àrea de Govern de Dipsalut
d) El número d’expedient del contracte: 2019/2257.
c) Període facturat.
28.4. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.
28.5. Un cop executada la totalitat de la prestació del contracte a satisfacció de
Dipsalut, l’òrgan de contractació acordarà l’acte de recepció o conformitat i
determinarà la liquidació del contracte, abonant-li, si s’escau, el saldo resultant,
d’acord amb el disposat a l’article 210 de la LCSP.

Vint-i-novena. Règim sancionador
29.1. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la
seva realització i amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en aquest plec,
en el plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l'empresa adjudicatària
en la seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per Dipsalut.
29.2. Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals en que incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte, seran sancionats
per l’òrgan de contractació, mitjançant la imposició de penalitats o bé, declarant la
resolució del contracte, d'acord amb l'establert a l'article 194 de la LCSP i el disposat en
aquesta clàusula.

29.3. Infraccions i sancions contractuals:
LOT A. IMPRESSIONS
- El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realització i amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en l’informe d’inici de la
licitació, en el plec de prescripcions tècniques i en aquest plec, juntament amb les que
hagi proposat l'empresa adjudicatària en la seva oferta, sempre que hagin estat
acceptades per Dipsalut.
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- Els materials defectuosos, les demores en el lliurament, i els incompliments de les
obligacions contractuals en què incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte, seran
sancionats per l’òrgan de contractació, mitjançant la imposició de penalitats o bé,
declarant la resolució del contracte, d'acord amb l'establert a l'article 194 de la LCSP i el
disposat en aquesta clàusula.
Es consideraran infraccions que poden comportar una penalitat a efectes contractuals,
totes les actuacions i omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin
un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades en el plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
Els compliments defectuosos, les demores, i els incompliments de les obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades
com a infraccions molt greus, greus i lleus.
a) Infraccions molt greus:
─Incompliment de les condicions essencials del contracte.
─Demora en l’inici de l’execució del contracte superior a un mes de la data
prevista, sempre que no hi hagi una causa de força major.
─L’incompliment de les obligacions laboral o fiscals.
─Paralització total o paralització parcial superior a 1 mes, de la prestació del
servei objecte del contracte, únicament per motius imputables al contractista i
sense causa justificada.
─ La prestació del servei realitzada de manera diferent a la pactada, sense causa
justificada i sense autorització prèvia de Dipsalut.
─La cessió, el traspàs total o parcial del contracte sense l’autorització de
Dipsalut.
─La desobediència reiterada, més de dues vegades, de les ordres de Dipsalut,
relatives a l’execució del contracte.
─Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del
responsable del contracte.
─No complir els punts de la clàusula de confidencialitat i propietat intel·lectual.
─ La reiteració d’ infraccions greus.
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b) Infraccions greus:
─ Incompliment de la realització de tasques en les condicions i terminis establerts
en el Plec de prescripcions tècniques o ordenades pel responsable del contracte
o persona que designi, sempre que comporti un perjudici a Dipsalut.
─Incomplir les directrius i/o instruccions que doni el responsable del contracte o
persona que designi pel correcte compliment de la prestació, així com impedir que
el responsable del contracte o persona que designi dugui a terme les seves
funcions de control de l’execució del contracte.
─ L’ocultació o la falsedat de la informació que faciliti l’empresa adjudicatària a
Dipsalut. No informar de les anomalies del servei.
─ Incompliment de les condicions especials d’execució
─Retard en pagament de salaris o no complir conveni col·lectiu de forma greu i
dolosa.
─La reiteració d’ infraccions lleus.

c) Infraccions lleus:
─ No informar amb antelació suficient de les incidències detectades en la
prestació del servei.
─ Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les
prescripcions dels plecs reguladors de la contractació del servei, i no suposin
greu pertorbació en el funcionament dels serveis o per els interessos generals.
─ Qualsevol incompliment de les obligacions contractuals no previstes
anteriorment i que no causin un detriment important a la prestació del servei.

Sancions contractuals
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà,
previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les
següents sancions contractuals, diferents de les previstes a l’article 193 de la LCSP i
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atenent als supòsits específics previstos anteriorment en relació amb aquest contracte de
serveis:
a) Per infraccions molt greus:
─ Multa de 3.001 a 10.000 euros.
─ Tanmateix, la reiteració de faltes molt greus faculta a l’òrgan de contractació per
procedir a la resolució del contracte o acordar la continuïtat de la seva execució
amb imposició de noves sancions.
b) Per infraccions greus:
─ Multa de 301 a 3.000 euros.
c) Per infraccions lleus:
─ Multa de fins a 300 euros.
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració
els següents criteris de graduació:
─ la gravetat de la infracció comesa,
─ la importància econòmica,
─ l’existència d’intencionalitat,
─ la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
─ la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la
mateixa naturalesa
─ el benefici obtingut pel contractista.

LOT B.DISSENY
- El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realització i amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en aquest informe, en
el plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l'empresa adjudicatària en
la seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per Dipsalut.
- Els materials defectuosos, les demores en el lliurament, i els incompliments de les
obligacions contractuals en què incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte, seran
sancionats per l’òrgan de contractació, mitjançant la imposició de penalitats o bé,
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declarant la resolució del contracte, d'acord amb l'establert a l'article 194 de la LCSP i el
disposat en aquesta clàusula.
Es consideraran infraccions que poden comportar una penalitat a efectes contractuals,
totes les actuacions i omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin
un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades en el plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
Els compliments defectuosos, les demores, i els incompliments de les obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades
com a infraccions molt greus, greus i lleus.

a) Infraccions molt greus:
─Incompliment de les condicions essencials del contracte.
─L’incompliment de les obligacions laboral o fiscals.
─Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del
responsable del contracte.
─Demora en l’inici de l’execució del contracte superior a un mes de la data
prevista, sempre que no hi hagi una causa de força major.
─Paralització total o paralització parcial superior a 1 mes, de la prestació del
servei objecte del contracte, únicament per motius imputables al contractista i
sense causa justificada.
─ La prestació del servei realitzada de manera diferent a la pactada, sense causa
justificada i sense autorització prèvia de Dipsalut.
─La cessió, el traspàs total o parcial del contracte sense l’autorització de
Dipsalut.
─La desobediència reiterada, més de dues vegades, de les ordres de Dipsalut,
relatives a l’execució del contracte.
─L’ocultació o la falsedat de la informació que l’empresa licitadora faciliti a
Dipsalut, sempre que incideixi en la salut de les persones.
─No complir els punts de la clàusula de confidencialitat i propietat intel·lectual.
─La reiteració d’ infraccions greus.
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b) Infraccions greus:
─ Incompliment de la realització de tasques en les condicions i terminis establerts
en el Plec de prescripcions tècniques o ordenades pel responsable del contracte
o persona que designi, sempre que comporti un perjudici a Dipsalut.
─Incomplir les directrius i/o instruccions que doni el responsable del contracte o
persona que designi pel correcte compliment de la prestació, així com impedir que
el responsable del contracte o persona que designi dugui a terme les seves
funcions de control de l’execució del contracte.
─ L’ocultació o la falsedat de la informació que faciliti l’empresa adjudicatària a
Dipsalut. No informar de les anomalies del servei.
─ Incompliment de les condicions especials d’execució
─Retard en pagament de salaris o no complir conveni col·lectiu de forma greu i
dolosa.
─La reiteració d’ infraccions lleus.

c) Infraccions lleus:
─ No informar amb antelació suficient de les incidències detectades en la
prestació del servei.
─ Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les
prescripcions dels plecs reguladors de la contractació del servei, i no suposin
greu pertorbació en el funcionament dels serveis o per els interessos generals.
─ Qualsevol incompliment de les obligacions contractuals no previstes
anteriorment i que no causin un detriment important a la prestació del servei.

Sancions contractuals
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà,
previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les
següents sancions contractuals, diferents de les previstes a l’article 193 de la LCSP i
atenent als supòsits específics previstos anteriorment en relació amb aquest contracte de
serveis:
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a) Per infraccions molt greus:
─ Multa de 3.001 a 10.000 euros.
─ Tanmateix, la reiteració de faltes molt greus faculta a l’òrgan de contractació per
procedir a la resolució del contracte o acordar la continuïtat de la seva execució
amb imposició de noves sancions.
b) Per infraccions greus:
─ Multa de 301 a 3.000 euros.
c) Per infraccions lleus:
─ Multa de fins a 300 euros.
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració
els següents criteris de graduació:
─ la gravetat de la infracció comesa,
─ la importància econòmica,
─ l’existència d’intencionalitat,
─ la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
─ la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la
mateixa naturalesa, i
─ el benefici obtingut pel contractista.
29.5. Procediment sancionador
Quan el responsable del contracte tingui coneixement de la possible comissió d’una
infracció contractual per part de l’empresa adjudicatària, es procedirà de la següent
manera:
1r. El responsable del contracte es comunicarà amb el contractista, per tal de prendre
les mesures necessàries per dur a terme la correcta execució del contracte i subsanar
les deficiències detectades.
2n. Si el contractista es manté en l’incompliment, s’incoarà un expedient sancionador
contradictori. A tal fi, el responsable del contracte emetrà un informe indicant els fets
imputats, la infracció comesa i la sanció aplicable. Es concedirà un termini d’audiència
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al contractista perquè formuli al·legacions i aporti els documents que consideri
convenients.
3r. A la vista de les al·legacions adduïdes pel contractista, el responsable del contracte
emetrà un nou informe indicant si concorre la responsabilitat del contractista en relació
als fets imputats, i si s’escau, la infracció comesa presumptament i la sanció a
imposar. Vist l’informe emès pel responsable del contracte, l’òrgan de contractació
dictarà la resolució sancionadora, que haurà de ser motivada i decidirà totes les
qüestions que plantegi el contractista, així com, les que es derivin de l’expedient.
La resolució sancionadora serà immediatament executiva i les multes corresponents
es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia definitiva
que s’hagi constituït, quan no es puguin deduir de les factures esmentades.

29.6. Indemnització per danys i perjudicis derivats de l’incompliment contractual
La imposició de sancions contractuals no exclou la indemnització de danys i perjudicis a
què pugui tenir dret Dipsalut o terceres persones com a conseqüència de l’incompliment
del contractista, d’acord amb el disposat a l’article 196 de la LCSP.
Trenta . Prerrogatives de Dipsalut
L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar
la seva resolució i determinar-ne els efectes, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats a l'article 190 de la LCSP.
Per a l’exercici d’aquestes prerrogatives se seguirà el procediment previst a l’article
196 de la LCSP, donant-se, en tot cas, audiència al contractista.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació, prèvia emissió de l’informe jurídic
pertinent, en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la via
administrativa i són immediatament executius.

Trenta-unena. Modificació de contracte
Es podrà modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i
206 de la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 65

APROVAT
07/05/2019 11:19

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 66 de 83

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Trenta-dosena. Suspensió del contracte
En el cas que l’òrgan de contractació acordi la suspensió del contracte o aquesta
tingués lloc per aplicació del previst a l’article 208 de la LCSP, s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 198.5 de la LCSP.
A l’acta de suspensió s’hi consignaran les circumstàncies que l’han motivada, i d’acord
amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar l’òrgan de contractació i l’empresa
contractista.
Dipsalut ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin.
Trenta-tresena. Cessió del contracte
Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona sempre que les qualitats tècniques o personals del
cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i que la cessió no
comporti una restricció de la competència en el mercat i es compleixin els requisits
establerts a l’apartat 2 de l’article 214 de la LCSP.

Trenta-quatrena. Subcontractació
L’article 215 de la LCSP regula la subcontractació dels contractes. Segons el punt 1 de
l’esmentat article la subcontractació serà potestativa i en tot cas es regularà als plecs
de clàusules administratives particulars.
D’acord amb la naturalesa del contracte, la solvència fixada i els criteris de valoració
de la licitació, no es preveu la possibilitat de subcontractar l’execució del contracte.
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 209 de la LCSP, els contractes s’extingeixen per compliment o
per resolució.
Trenta-cinquena. Compliment del contracte: recepció o conformitat amb la
prestació i liquidació del contracte
El contracte només s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la
totalitat de l’objecte d’acord amb les condicions establertes i a plena satisfacció de
Dipsalut, de conformitat amb el que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i sens
perjudici del que disposen els articles 211 i 313 de la LCSP.
A tal fi, l’òrgan de contractació, a la vista de l’informe favorable del responsable del
contracte, acordarà la recepció o la conformitat amb la prestació realitzada i
determinarà la liquidació del contracte, abonant-li, si s’escau, el saldo resultant, tot
plegat en els termes establerts a l’article 210 de la LCSP. En cas contrari, es requerirà
al contractista la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes
observats, conforme l’article 311 de la LCSP.
Si els treballs realitzats no s’ajusten a les prestacions contractades com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, Dipsalut podrà rebutjar la
recepció dels serveis i quedarà exempt de l’obligació de pagament o tenint dret, en el
seu cas, a la recuperació del preu satisfet.
També, si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en
els serveis executats, Dipsalut tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels
mateixos. Ara bé, acabat el termini de garantia sense que Dipsalut hagi formalitzat cap
esmena, el contractista quedarà exempt de responsabilitats per la prestació efectuada.
En tot cas, el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions
que es formulin en relació amb el compliment del contracte.
Es comunicarà a la intervenció, quan sigui preceptiu, la data i lloc de l’acte, per la seva
eventual assistència en l’exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió.

Núm. Exp. .: 2018/2362 Servei d’impressions i Disseny gràfic – Pàg. 67

APROVAT
07/05/2019 11:19

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 03.
Plec de clàusules administratives PCAP licitació servei
impressions

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 165727 QKF1Z-EAJLL-X55X9 E5A4C3DB1F0724FC656E9A39FD1D623F518C05EF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: QKF1Z-EAJLL-X55X9
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:41
Pàgina 68 de 83

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de contractació de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 10:57
2.- Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de DIPSALUT.Signat 07/05/2019 11:19

Trenta-sisena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
36.1. El termini de garantia del contracte serà de dos mesos, a comptar des de la data
de l’acord de recepció o conformitat amb la prestació realitzada. Durant aquest termini,
el responsable del contracte podrà comprovar que la prestació realitzada s’ajusta a
l’estipulat en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
36.2. Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els
serveis executats, Dipsalut tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels
mateixos.
36.3. Finalitzat el termini de garantia sense que l’òrgan de contractació hagi formalitzat
cap esmena o denúncia, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó de
la prestació efectuada; i, en conseqüència, s’iniciarà el tràmit per a cancel·lar i retornar
la garantia definitiva constituïda per l’empresa adjudicatària, en els termes de l’article
111 de la LCSP.
36.4. Durant el termini de garantia el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat
sobre les observacions que es formulin en relació amb el compliment del contracte.

Trenta-setena. Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà en quant a les seves causes i efectes per
l’establert, amb caràcter general, als articles 211 a 213 de la LCSP i, específicament
en relació als contractes de serveis, als articles 313 de la LCSP.
Tanmateix, en virtut de la lletra h de l’article 211 de la LCSP, també són causes de
resolució del contracte, si així ho estima convenient l’òrgan de contractació, les
següents:
─ El fet d’incòrrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració pública durant l’execució del contracte, quan a criteri
de l’òrgan de contractació se’n puguin derivar perjudicis per a l’interès públic.
─ La reiteració de faltes molt greus faculta a l’òrgan de contractació per procedir a
la resolució del contracte, d’acord amb l’establert a la clàusula 29.4 d’aquest plec.
─ Incomplir el contractista l’obligació de facilitar la informació de caràcter públic que
imposa la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
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informació pública i bon govern, quan a criteri de l’òrgan de contractació, se’n
puguin derivar perjudicis per a l’interès públic, d’acord amb l’establert a la clàusula
25.1.2 d’aquest plec.
─ Incompliment per part del contractista de l’oferta presentada,en tots els seus
termes, d’acord amb l’establert a la clàusula 34 de la LCSP.

En aquests supòsits s’actuarà conforme al que disposa l’article 212 de la LCSP i
seguint el procediment establert a l’article 212 de la LCSP.
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VII. RÈGIM D'INVALIDESA I RÈGIM DE RECURSOS
Trenta-vuitena . Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i d'adjudicació adoptats per l'òrgan de contractació estan
sotmesos al règim general d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP, i a la
seva revisió d'ofici per l'òrgan de contractació, d'acord amb l'establert als articles 106 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , i els articles concordants de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Trenta-novena . Règim de recursos
39.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, 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 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
39.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició
que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
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públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
39.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració, que no siguin objecte de recurs especial, són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quaranta. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte administratiu.
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ANNEXOS
ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS
REQUISITS D’APTITUD PER CONTRACTAR AMB DIPSALUT (DEUC)

Veure document DEUC .pdf, disponible al perfil del contractant de Dipsalut

Juntament amb el DEUC caldrà que el licitador presenti la declaració
responsable indicant que la empresa NO té relacions legals amb paradisos fiscals.
En el cas que la empresa SÍ tingui relacions legals amb paradisos fiscals, tan si ha
presentat declaració responsable com si ha presentat el DEUC, ha de presentar en
aquest mateix sobre, la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i
tota la informació relativa a aquestes actuacions.
Es donarà publicitat en el perfil de contractant de què l’empresa ha declarat tenir
relacions amb paradisos fiscals.
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ANNEX 2. MODEL DE COMPROMIS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
AMB MITJANS EXTERNS

PROCEDIMENT: Licitació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i
impressions de Dipsalut

El/la Sr./Sra …………....………………………………………….., amb domicili a
……………………………,
carrer
......................………………………………………………núm. ……….., amb NIF núm.
……………………..........................................................…, en nom i representació de
l’empresa
……………………………...................................,
amb
domicili
a
………………………………., carrer …………………………………………, amb N.I.F.
……………………..
ES COMPROMET
D’acord amb l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector
Públic a:
-

Que la solvència o mitjans que posem a disposició l’empresa
..............................,
amb
CIF
..............................a
favor
de
l’empresa........................ amb CIF ...........................................són els següents:

-

Que durant la vigència del contracte disposaran efectivament de la solvència o
mitjans que es descriuren en aquest compromís.

-

Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a
cap condició ni cap limitació.

I, perquè consti en el corresponent expedient de contractació, signo la present
declaració sota la meva responsabilitat.
Signatura d’ambdues empreses (licitador i empresa que disposa de la solvència)
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ANNEX 3. MODEL CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES
O PERCENTATGES OBTINGUTS A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 3
LOT A
......................................... (nom i cognoms), amb NIF núm. ......................................,en nom
propi / en nom i representació de ......................................................................, amb NIF núm.
................................, de la qual actuo en qualitat de ...................................................,
declaro sota la meva responsabilitat que, assabentat/ada dels requisits que s’exigeixen per a
poder ser l’empresa adjudicatària de l’esmentat contracte, em comprometo a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats conforme a la proposta següent:

Oferta econòmica (màxim 89,50 punts)
A
NÚM.
MAX.
PREVIST
PEL
PRODUCTE
PERIODE
EXECUTI
U
Catàleg de
Serveis anual
800 u.
(A)
Revista
corporativa 12.000 u.
(B)
Programa de
formació
6.000 u.
(A)
Carpetes
primes
1.500 u.
(B)
Carpetes
d’anelles
1.500 u.
(B)
Camises
(B)
Targetes
visita (B)
Sobres A4
(B)
Sobres (B)
Díptics o
tríptics (B)
Fulletó (B)
Cartell (B)

B

EXEMPLARS
PER TIRADA

C

PRESSU
PREU/UNIT
POST
ARI
LICITACI
OFERTAT
Ó MAXIM
(SENSE
UNITAT
IVA)
SENSE
IVA

400 u.

6,00 €/u.

2.000 u.

0,70 €/u.

1.500 u.

0,90 €/u.

1.500 u.

0,30 €/u.

1.500 u.

5,40 €/u.

1.000 u.

0,40 €/u.

5.000 u.

500 targetes
d'1 model

0,05 €/u.

1.000 u.

1.000 u.

0,20 €/u.

500 u.

500 u.

0,14 €/u.

20.000 u.

10.000 u.

0,20 €/u.

5.000 u.
10.000 u.

5.000 u.
5.000 u.

0,10 €/u.
0,20 €/u.

1.000 u.

D

(1)
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500 u.

500 u.

5,70 €/u.

Criteris de valoració socials (0,50 punts)
L’empresa disposa per a l’execució del contracte de com a mínim una persona que
vingui derivada d’un Centre Especial de treball (CET) i/o per empreses d’inserció o
entitats destinades a la inserció sociolaboral de persones amb especial dificultat
d’accés al mercat de treball amb una antiguitat superior als tres mesos com a empleats
de l’empresa.

 SI

 NO

I per què consti, signo aquesta proposta
(Signatura de l’empresa)
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ANNEX 4. MODEL CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES
O PERCENTATGES OBTINGUTS A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ DE FÓRMULES LOT
B

.........................................
(nom
i
cognoms),
amb
NIF
núm.
......................................,en nom propi / en nom i representació de
......................................................................, amb NIF núm. ................................, de
la qual actuo en qualitat de ..................................................., declaro sota la
meva responsabilitat que, assabentat/ada dels requisits que s’exigeixen per a poder
ser l’empresa adjudicatària de l’esmentat contracte, em comprometo a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats conforme a la proposta següent:
Oferta econòmica (màxim 60 punts)

Import màxim
pressupost
licitació
Preu per hora de
creativitat

40,00 €

Preu per hora de
disseny gràfic

35,00 €

Preu per hora de
maquetació i
d’adaptacions de
dissenys ja existents

30,00 €

Preu ofertat
Preu
(SENSE
unitari de
IVA)
l'IVA

I per què consti, signo aquesta proposta
(Signatura de l’empresa)
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ANNEX 5. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER-SE DONAT
DE BAIXA A LA MATRÍCULA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(IAE) O D’ESTAR EXEMPT D’AQUEST IMPOST
PROCEDIMENT: Licitació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i
impressions de Dipsalut
El/la Sr./Sra …………....………………………………………….., amb domicili a
……………………………,
carrer
......................………………………………………………núm. ……….., amb NIF núm.
……………………..........................................................…, en nom i representació de
l’empresa
……………………………...................................,
amb
domicili
a
………………………………., carrer …………………………………………, amb NIF núm.
……………………..
DECLARO

□
□
□

Que el licitador (NO S’HA / NO M’HE) DONAT DE BAIXA a la matrícula de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), concretament a l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte, que figura en el dors de l’últim rebut
d’aquest impost.
Que el licitador està donat d’alta al cens i (ESTÀ EXEMPTA / ESTIC EXEMPT) de
l’impost sobre Activitats econòmiques (IAE).
Que el licitador no exerceix activitats subjectes a l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE).

I, perquè consti en el corresponent expedient de contractació, signo la present
declaració sota la meva responsabilitat.
Signatura de l’empresa

Avís important:
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que
s’incorporin a la declaració responsable determinarà l’exclusió automàtica del licitador des del
moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que poguessin correspondre, conforme l’article 71 bis de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores o
en qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència pot donar lloc a causa de
prohibició de contractar amb el sector públic, conforme l’article 60.1.e) del TRLCSP.
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ANNEX 6. MODELS DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA

6.1. AUTORITZACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA MITJANÇANT
LA RETENCIÓ DE PART DEL PREU DEL CONTRACTE
PROCEDIMENT: Licitació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i
impressions de Dipsalut

El/la Sr./Sra....................................................................................
..................................., actuant

□

amb

NIF

núm.

En nom propi i amb domicili a .......................carrer.............................,núm.....

□

En representació de l’empresa...................................................en qualitat de
...................., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari .........................., en
data ............. i amb número de protocol ........, amb NIF núm. .......................,

I en virtut del disposat pels articles 107, 108 i 106 de la LCSP, per a respondre de les
obligacions per haver resultat adjudicatari del contracte anteriorment esmentat,
autoritzo a Dipsalut a retenir de les factures la quantitat corresponent a l’import de
garantia definitiva, que ascendeix a .................................................... euros (1).
(1) Indicar la quantitat en xifra en lletres i en números. En cas de discrepància, prevaldrà l’import
expressat en lletres.

La retenció es practicarà sobre el 50% de l’import de la/les factura/es inicials i fins que
s’assoleixi la quantitat esmentada.

Girona, ...... de ....................... de .........

Signatura de l’empresa
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6.2. MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ
PROCEDIMENT: Licitació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i
impressions de Dipsalut
Certificat núm.: ......................................

L’entitat ...............................................(1) (en endavant, assegurador), amb domicili
a................................., carrer........................................., i NIF núm. ...............,
degudament representat pel Sr./Sra.......................................(2), amb poders suficients
per a obligar-li en aquest acte, segons resulta del bastanteig de poders,

ASSEGURA

a ............................................ (3), amb NIF núm................., en concepte de prenedor
de l’assegurança, davant Dipsalut, en endavant assegurat, fins a l’import de
..................................................... (4), en els termes i condicions establerts a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, normativa de
desenvolupament i plec de clàusules administratives particulars per la que es regeix el
contracte anteriorment indicat, en concepte de garantia ...................... (5), per a
respondre de les obligacions, penalitats i demés despeses que es puguin derivar
conforme a les normes i demés condicions administratives precitades front l’assegurat.
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits
en l’article 57.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que
l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondreli contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer
requeriment de Dipsalut en els termes establerts a la LCSP i normes de
desenvolupament.
Aquesta assegurança de caució estarà en vigor fins que Dipsalut, o qui en el seu nom
sigui habilitat legalment per allò, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb
l’establert a la LCSP i legislació complementària.
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Lloc i data.
Signatura:
Assegurador.
(1) S’expressarà la raó social completa de l’entitat asseguradora
(2) Nom i cognoms de l’apoderat o apoderats
(3) Nom de la persona assegurada
(4) Import, en lletra, per al que es constitueix l’assegurança.
(5) Expressar la modalitat d’assegurança de la que es tracta; provisional, definitiva, etc.
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6.3. MODEL D’AVAL
PROCEDIMENT: Licitació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i
impressions de Dipsalut
L’entitat..................................... (1) amb NIF núm. ............................. amb domicili a
efectes de notificacions i requeriments al carrer.................................. del municipi
................................... i en el seu nom el/la Sr./Sra. ................................. amb poders
suficients per a obligar-li en aquest acte, segons resulta del bastanteig de poders,
AVALA
a............................................. (2) , amb NIF núm. ............................................. , en
virtut del disposat pels articles 107, 108 i 106 de la LCSP, per a respondre de les
obligacions següents: .................................................... (3) , davant de Dipsalut, per
import de: .................................................................... (4) .
L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
previstos a l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat
principal, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament
al primer requeriment de Dipsalut, amb subjecció al termes previstos a la normativa de
contractació del sector públic i en les seves normes de desenvolupament.
Aquest aval estarà en vigor fins que Dipsalut o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment per això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb l’establert a
la Llei de contractes del sector públic i legislació complementària.

Signatura de l’empresa
(1)
(2)
(3)
(4)

Nom i cognom o raó social de l’avalista
Nom i cognom o raó social de l’avalat
Detallar l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantitzat
Indicar la quantitat en xifra en lletres i en números. En cas de discrepància, prevaldrà l’import expressat en
lletres.
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ANNEX 7. MODEL D’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS I DECLARACIÓ RESPONSABLE DE
PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES ANOTADES EN ELS REGISTRES OFICIALS DE
LICITADORS
PROCEDIMENT: Licitació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i
impressions de Dipsalut

El/la Sr./Sra …………....………………………………………….., amb domicili a
……………………………,
carrer
......................………………………………………………núm. ……….., amb NIF núm.
……………………..........................................................…, en nom i representació de
l’empresa
……………………………...................................,
amb
domicili
a
………………………………., carrer …………………………………………, amb N.I.F.
……………………..

DECLARO

□
□

□

Que les dades d’aquesta empresa que consten en el
Registre electrònic
d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, i/o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE) NO
han estat ALTERADES en cap de les seves circumstàncies, per tant són
plenament vigents i es corresponen amb el certificat del Registre.

□

□

Que les dades d’aquesta empresa anotades en el
Registre electrònic
d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, i/o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE) han
estat MODIFICADES, segons s’acredita mitjançant els documents que
s’adjunten, i es mantenen la resta de dades sense cap alteració respecte el
contingut del certificat del Registre.

Dades que es mantenen plenament vigents sense cap alteració
─
─
─
Dades que s’han modificat. S’adjunta la documentació següent:
─
─
─
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I, perquè consti en el corresponent expedient de contractació, signo la present
declaració sota la meva responsabilitat.
Signatura de l’empresa
Avís important:
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que
s’incorporin a la declaració responsable determinarà l’exclusió automàtica del licitador des del
moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que poguessin correspondre, conforme l’article 69 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores o
en qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència pot donar lloc a causa de
prohibició de contractar amb el sector públic, conforme l’article 71 de la LCSP.
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