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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. OBJECTE
A.1 Descripció: L’objecte d’aquesta licitació és la contractació de serveis de disseny
gràfic i impressió de material comunicatiu divers de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Tàrrega: dissenys, publicacions i impressions d’acció de proximitat i publicitat a
mitjans, el qual inclou els següents serveis que estan descrits a la clàusula primera del
plec de prescripcions tècniques:
LOT 2
Llibre col·lecció Natan
Disseny, maquetació, impresssió
Cartells activitat pròpia de la Biblioteca Comarcal. Conferències,
Hores del conte, Clubs de Lectura i altres activitats
Disseny plantilla, modificacions i impressió
Cartell i programa de Parc de Nadal

Disseny

Cartell Cine Club La Lloca

Disseny plantilla i modificacions

Cartell Festival Mc Trepat

Disseny i impressió

Cartells balls de diumenge

Disseny plantilla, modificacions i impressió

Cartell celebració La Mona

Disseny, impressió

Cartell concert Santa Cecília

Disseny, impressió

Díptic i cartell Aplec de Sant Eloi i 11 de setembre

Disseny

Plantilla cartells exposicions Sala Marsà

Disseny plantilla
Disseny i impressió opuscle, disseny plantilla
cartells i modificacions

Opuscle i cartells programació d’Estiu a Tàrrega
Dissenys i maquetació de la totalitat d’insercions publicitàries
analògiques i digitals de l’acció.

Tarifa plana anual

A.2 Reserva:
DA 4 LCSP
☐ Sí

☒ No

DA 48 LCSP

☒ No

☐ Sí

A.3 Codi CPV:
79822500-7 Serveis de disseny gràfic

B. DADES ECONÒMIQUES
B1. Pressupost base de licitació: 34.620,60 euros (30.860,00 euros més 3.760,60 euros
corresponent a l’IVA que serà del 4 % o 21 % segons el producte).
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Per al càlcul del pressupost base de licitació s’han tingut en compte els preus dels
serveis segons el mercat del sector i s’han multiplicat pel nombre d’encàrrecs
previstos anualment:

Llibre col·lecció Natan
Cartells activitat pròpia
de la Biblioteca
Comarcal. Conferències,
Hores del conte, Clubs de
Lectura i altres activitats
Cartell i programa de
Parc de Nadal
Cartell Cine Club La
Lloca
Cartell Festival Mc Trepat

Cartells balls de
diumenge
Cartell celebració La
Mona
Cartell concert Santa
Cecília
Díptic i cartell Aplec de
Sant Eloi i 11 de setembre
Plantilla cartells
exposicions Sala Marsà

Opuscle i cartells
programació d’Estiu a
Tàrrega
Dissenys i maquetació de
la totalitat d’insercions
publicitàries analògiques i
digitals de l’acció. Tarifa
plana ANUAL.

Disseny,
maquetació,
impresssió

Disseny plantilla,
modificacions i
impressió
Disseny cartell i
programa
Disseny plantilla i
modificacions
Disseny cartell i
impressió
Disseny 1
plantilla,
modificacions i
impressió de 6
cartells
Disseny cartell,
impressió
Disseny cartell,
impressió
Disseny cartell i
díptic
Disseny plantilla
Disseny i
impressió
opuscle, disseny
plantilla cartells i
modificacions

Tarifa plana

Import sense
IVA

Encàrrecs de
Tipus referència a
d'IVA l'any

Import amb
IVA ANUAL

4.000,00 €

2 (400
4% exemplars)

4.160,00 €

160,00 €

399,30€

69,30 €

266,20 €

46,20 €

157,30 €

27,30 €

254,10 €

44,10 €

592,90 €

102,90 €

211,75 €

36,75 €

193,60 €

33,60 €

266,20 €

46,20 €

157,30 €

27,30 €

1.694,00 €

294,00 €

330,00 €
220,00 €
130,00 €
210,00 €

490,00 €
175,00 €
160,00 €
220,00 €
130,00 €

1.400,00 €

250,00 €
7.715,00€

10 (20 unitats
21% per activitat)
1 (només
21% disseny)
1, només
21% disseny
1 (200
21% exemplars)

6 (70
21% exemplars)
1 (100
21% exemplars)
1 (70
21% exemplars)
1, només
21% disseny
1, només
21% disseny
3 cartells
només disseny
i 1 opuscle
(7000
21% exemplars)
Dependrà de
les
especificitats
de cada
21% publicitat
TOTAL

El desclòs d’aquests preus per cada un dels encàrrecs són els següents:
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IVA

302,50 €

52,50 €

8.655,15 €

940,15 €

Expedient:
Descrip.:

Preu
unitari
Llibre
col·lecció
Natan
Cartells
activitats
Biblioteca

impressió 20 u

Cartell i
programa
Parc de
Nadal

Preu
licitació

TOTAL AMB
IVA

4.000,00 €

4%

4.160,00 €

130,00 €

1

130,00 €

21%

157,30 €

20,00 €

10

200,00 €

21%

242,00 €

330,00 €

21%

399,30 €

145,20 €

disseny programa

120,00 €

1

120,00 €

21%

disseny cartell

100,00 €

1

100,00 €

21%

121,00 €

220,00 €

21%

266,20 €

220,00 €
Cartell Cine
Club La Lloca

TIPUS
IVA

2

2.000,00 €

disseny plantilla
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130,00 €

1

130,00 €

21%

157,30 €

Cartell Festival
Mc Terpat
Disseny cartell

100,00 €

1

100,00 €

21%

121,00 €

impressió200 u

110,00 €

1

Cartells balls
diumenge

disseny plantilla

Disseny plantilla
Impressió 70 u

157,30 €

130,00 €

21%

6

360,00 €

21%

435,60 €

490,00 €

21%

592,90 €

121,00 €

Disseny cartell

100,00 €

1

100,00 €

21%

Impressió 100u

75,00 €

1

75,00 €

21%

90,75 €

175,00 €

21%

211,75 €

Disseny cartell

100,00 €

1

100,00 €

21%

121,00 €

impressió 70 u

60,00 €

1

60,00 €

21%

72,60 €

160,00 €

21%

193,60 €

100,00 €

21%

121,00 €

Disseny cartell

100,00 €

1

Disseny díptic

120,00 €

1

220,00 €
Plantilla
cartells Sala
Marsà

254,10 €

1

160,00 €

Díptic i cartell
Aplec St Eloi
11 set.

133,10 €

21%

60,00 €

175,00 €
Cartell St.
Cecílica

21%

130,00 €
190,00 €

Cartell de la
Mona

110,00 €
210,00 €

Disseny plantilla

130,00 €
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120,00 €

21%

145,20 €

220,00 €

21%

266,20 €

130,00 €

21%

157,30 €
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100,00 €

3

300,00 €

21%

363,00 €

1.100,00 €

1

1.100,00 €

21%

1.331,00 €

1.400,00 €

21%

1.694,00 €

250,00 €

21%

302,50 €

250,00 €
TOTAL
ANUAL

7.715,00 €

8.655,15 €

Total 4
anys

30.860,00 €

34.620,60 €

D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33a de la LCSP, la quantia del
pressupost base es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitador
d’aquest contracte, la qual està condicionada a la quantitat d’exemplars que s’acabin
dissenyant i/o imprimint i a la incorporació de nous materials comunicatius segons
necessitats de l’Àrea de Cultura, per tant, és un pressupost estimatiu per la resta
d’anualitats.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost i l’empresa no tindrà dret a
indemnització si no s’esgota el preu del contracte.
B2. Valor estimat del contracte: 37.032,00 euros
Mètode aplicat per al seu càlcul: Per al seu càlcul s’ha tingut en compte l’article 101.2
LCSP i no s’ha pogut incloure cap cost addicional:
- Pròrrogues: perquè no es contemplen en aquest contracte.
- Modificacions de l’article 204 de la LCSP, previstes als pecs: el 20 % del preu
inicial del contracte (sense IVA).
Per tant, el valor estimat del contracte desglossat per lots és el següent:

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE

Pressupost
sense IVA 4 anys
30.860,00

20 %
modificació
contractual
6.172,00

TOTAL
37.032,00

B.3 Preu d’adjudicació:
El preu del contracte serà cadascun dels preus unitaris ofertats per l’empresa
multiplicat pel núm. d’encàrrecs de referència anuals i, a més a més, multiplicat per
quatre, essent la duració màxima del contracte.
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C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Partida pressupostària: Existeix consignació pressupostària suficient a les següents
partides del pressupost general del 2019:

Partides LOT 2
33.000.240.00.00
33.210.226.02.01
33.701.226.09.01
33.302.226.02.01
33.301.226.09.02
33.000.226.02.01
33.000.226.02.01
33.000.226.02.01
33.000.226.02.01
33.300.226.02.01
33.300.226.02.01

D. TERMINIS
D1. Termini de durada: 4 anys
D2. Possibilitat de pròrrogues i termini: NO

E. VARIANTS
Sí:

No: x

Elements:
F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert
Contracte: Contracte administratiu de serveis
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Sí: X
No:
G. APTITUD PER CONTRACTAR
G.1. Requisits de participació:
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
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1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
preveu l’article 65 de la LCSP.
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de
contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar
per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.
3. Podran acreditar la solvència indistintament:
a. Mitjançant la classificació professional inclosa al Grup M, Subgrup M4 categoria
1/ A o B, o
b. Mitjançant els següents criteris de solvència específics per cadascun del lots:

-

Requisit específic per acreditar la solvència econòmica i financera – art. 87
LCSP- les empreses podran acreditar la solvència econòmica i financera
mitjançant un dels dos criteris, a escollir per l’empresa:
 Mitjançant el volum anual de negocis del licitador en referència al millor
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de la data de
constitució o de la data d’inici de les activitats de l’empresari i de la
presentació de les ofertes. Aquest valor serà igual o superior a 55.548
euros.
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador
proposat com adjudicatari haurà d’aportar els comptes anuals aprovats
i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest
registre i, en cas contrari, pels comptes anuals dipositats en el registre
oficial on hagués d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil o degudament compulsats.
 Estar en possessió, o compromís de concertar, d’una assegurança de
responsabilitat civil per riscs professionals per import igual o superior a
39.096 euros.

-

Requisits específics per acreditar la solvència tècnica i professional – art.90
LCSP-, els licitadors hauran de complir el criteri següent:
 Una relació dels principals serveis DE DISSENY GRÀFIC prestats com a màxim
en els tres últims anys, on hi constarà l’import, la data i el destinatari públic o
privat. A més a més, l’import anual acumulat en l’any de major execució ha
de ser igual o superior a 5.400,50 euros.
o Per acreditar aquest extrem, el licitador proposat com a adjudicatari
aportarà certificats expedits per l’òrgan competent quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic i, quan el destinatari sigui
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta
d’aquests certificats (tant del sector públic com privat), el licitador
podrà aportar una declaració responsable acompanyat dels
documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització
de la prestació.

PER A EMPRESES DE NOVA CREACIÓ:
- Criteris de solvència per a empreses de nova creació, entenent com a tals les
que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys (article 90.4 LCSP):
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De conformitat amb l’article 86.1 LCSP, les empreses de nova creació
per acreditar la SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA hauran d’aportar
declaracions apropiades d'entitats financeres o l’auditoria, com a mínim
de l’últim exercici.



De conformitat amb l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació
acreditaran la SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL mitjançant el
compliment del següent requisit:
o Declaració responsable dels títols acadèmics i professionals del
responsable o responsables de l’execució del contracte així com del
personal que s’adscriurà a l’execució del servei. Tenint en compte
que dins el personal hi haurà d’haver treballadors amb titulació
específica en disseny gràfic.

4. Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la
Generalitat de Catalunya, així com amb les de la Seguretat Social.
5. Que estiguin donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau.
G.2. La inscripció practicada al ROLECE o RELI acreditarà les condicions d’aptitud de
l’empresari, la personalitat i capacitat d’obrar, representació habilitació professional o
empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació,
concurrència o no de causes de prohibicions de contractar i altres circumstàncies
inscrites, segons previsió de l’article 96 en relació al 339 de la LCSP.

H.PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
H.1 Termini de presentació de proposicions:
15 dies naturals comptats des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació
del contracte al perfil del contractant.
H.2 Contingut dels sobres:
SOBRE A: Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de
contractació (DEUC), el qual s’adjunta com annex 1 al present plec de clàusules.
Si el licitador està inscrit al ROLEC o al RELI, haurà d’omplir les següents parts de
la declaració:
- Part I: Informació sobre el procediment de contractació i el poder
adjudicador o entitat adjudicadora. Aquesta informació es pot
extreure de l’anunci de licitació o dels presents plecs. Cal tenir en
compte que el quadre gris inicial no s’ha d’omplir.
- Part II: Informació sobre l’operador econòmic.
- Part IV: Criteris de Selecció. En aquesta part només s’ha de contestar
una sola pregunta (la primera), això és, si les empreses compleixen o
no tots els criteris de selecció indicats en els plec.
Part VI: Declaracions finals.
Si el licitador NO està inscrit al ROLEC o RELI, haurà d’omplir les següents parts
de la declaració:

8

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació

d583d91622454438bcc256df06e9b45c001

Url de validació

https://seu.tarrega.cat

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Expedient:
Descrip.:

-

-

001/2019/4303/I264
Contracte de serveis de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l'Àrea
de Cultura: dissenys, publicacions i impressions
d'accció de proximitat i publicitat a mitjans.

Part I: Informació sobre el procediment de contractació i el poder
adjudicador o entitat adjudicadora. Aquesta informació es pot
extreure de l’anunci de licitació o dels presents plecs. Cal tenir en
compte que el quadre gris inicial no s’ha d’omplir.
Part II: Informació sobre l’operador econòmic.
Part III: Motius d’exclusió.
Part IV: Criteris de Selecció. En aquesta part només s’ha de contestar
una sola pregunta (la primera), això és, si les empreses compleixen o
no tots els criteris de selecció indicats en els plec.
Part VI: Declaracions finals.

Així mateix, s’ha d’incloure a la Part II. A. “Persona o persones de contacte” la
designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per
accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El
DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha
presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència
les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

de
de
de
de

SOBRE B: Contindrà els MODELS DE DISSENY segons previsió establerta a l’apartat J del
present quadre de característiques.
La inclusió en el Sobre A o B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació
de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant,
s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es
vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de
la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als
criteris de valoració subjectiva.
SOBRE C: Contindrà L’OFERTA ECONÒMICA que s’adjunta com annex 2, la qual haurà
d’anar signada electrònicament pels licitadors.
I. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor inclosos al sobre “B” fins a un màxim
de 60 punts.
Els licitadors hauran de presentar un model de disseny dels següents materials:
- Disseny de la portada Natan, puntuable fins a un màxim de 40
punts.
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Disseny de la portada de la programació d’Estiu a Tàrregapuntuable fins a 20 punts

Els CRITERIS a valorar per a cada un dels dissenys anteriors seran els següents:
 Disseny de la portada Natan, puntuable fins a un màxim de 40 punts.
1.- Aspectes estètics, puntuables fins a 40 punts, es tindran en compte els següents:
 Netedat estètica. Puntuable fins a un màxim de 10 punts
 Composicions equilibrades: espai, composició i presentació i jerarquia visual
de la informació. Puntuable fins a un màxim de 10 punts
 Valors estètics centrats en l’originalitat, la creativitat, capacitat d’atracció de
l’atenció a la ciutadania, contrast i ús apropiat de colors i tipografia, claredat i
capacitat informativa. Puntuable fins a un màxim de 10 punts.
 Disseny evitant les estètiques de tendència efímera que passen de moda
ràpidament. Puntuable fins a 10 punts.
ELS LICITADORS QUE NO OBTINGUIN UN MÍNIM DE 20 PUNTS QUEDARAN EXCLOSOS
DE LA LICITACIÓ.
 Disseny de la portada de la programació d’Estiu a Tàrrega- puntuable fins a 20
punts.
1.- Aspectes estètics, puntuables fins a 20 punts, es tindran en compte els següents:
 Netedat estètica. Fins a un màxim de 5 punts.
 Composicions equilibrades: espai, composició i presentació i jerarquia visual
de la informació. Fins a un màxim de 5 punts.
 Valors estètics centrats en l’originalitat, la creativitat, capacitat d’atracció de
l’atenció a la ciutadania, contrast i ús apropiat de colors i tipografia, claredat i
capacitat informativa. Fins a un màxim de 5 punts.
 Disseny evitant les estètiques de tendència efímera que passen de moda
ràpidament. Fins a un màxim de 5 punts.
ELS LICITADORS QUE NO OBTINGUIN UN MÍNIM DE 10 PUNTS QUEDARAN EXCLOSOS DE
LA LICITACIÓ.
Criteris d’adjudicació valorables automàticament inclosos al sobre “C” fins a un
màxim de 40 punts.
L’oferta econòmica es desglossa per preus unitaris, i per tant, els licitadors hauran de
presentar preus unitaris, iguals o inferiors als previstos, dels següents materials:

TIPOLOGIA
MATERIAL
Disseny i impressió
llibre Natan
Disseny cartell
Disseny plantilla *
Impressió 20 cartells
Impressió 70 cartells

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES **
200 pàgines, 16x23, tapa 4 tintes,
interior 1 tinta. 400 exemplars
A3, a tot color
A3, a tot color
A3, a tot color, 120 gr
A3, a tot color, 120 gr
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3
A3, a tot color, 120 gr

75,00 €

A3, a tot color, 120 gr
42x21, plegable en 4 parts. A tot
color

110,00 €

3
3
120,00 €
6
Desplegable 42x22. A4 tintes. Plegat
acordió 4 cossos. 7000 exemplars
Dependrà de les especificitats de
cada publicitat

1.100,00 €
250,00 € (tarifa
plana anual)

3

* Entenem per plantilla el disseny d'un cartell de cicles de llarga durada l'estètica dels quals
serà unitària. Així, se sol·licitarà el disseny d'una imatge unitària del cicle i les modificacions
textuals seran realitzades per la pròpia Àrea de Cultura.
** Tot el gramatge de paper a 120 grams
*** Tots els preus són sense IVA

Les ofertes es valoraran atorgant la màxima puntuació a l’oferta més econòmica, i la
resta es puntuaran proporcionalment.

J. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT
ANORMALS
S’aplicaran els criteris establerts a l’article 85 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, pel que fa al preu.
K. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents, de conformitat amb
l’article 326 i la disposició addicional segona-apartat 7 de la LCSP:

PRESIDENT

VOCALS

SECRETÀRIA

Titular: Sra. Alba Pijuan Vallverdú, Alcaldessa
Suplent: Carlos Vílchez Ribera, Regidor de Cultura, Participació i
Pobles.
Titular: Sr. Ramon Morell Gassó, Secretari General
Suplent: Sra. Àngels Lucas, administrativa
Titular: Sra. Imma Balagué Brichs, Interventora
Suplent: Sra. Laura Muntanyà Balcells, Tècnica d’Intervenció
Titular: Sra. Sílvia Gassó Llenes, Tècnica d’Administració General.
Suplent: Sra. Lluïsa Cases Borrell, administrativa de contractació.
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L. COMITÈ D’EXPERTS
El comitè d’experts, que efectuarà la valoració dels criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor, i està integrat pels membres següents, de conformitat
amb l’article 146.2.a) i la Disposició Addicional segona-apartat 8 de la LCSP:

Sr. Oriol Martí Sambola

Director de Cultura

Sra. Amanda Cardona Alcaide

Tècnica de Cultura

Sr. Jaume Pla i Benet

Tècnic d’Administració General

M. GARANTIA PROVISIONAL
Sí:
Import:

No: x

N. GARANTIA DEFINITIVA
Sí: x

No:

Import: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA.
O. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
O.1 És una condició especial d’execució, que l’adjudicatari de de cada lot compleixi
les condicions salarials d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable.
O.2 Així mateix, també és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses
subcontractistes i justificant del compliment del pagament en termini, quan així ho
sol·liciti l’Ajuntament.
P. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA ALS PLECS
De conformitat amb l’article 204 LCSP en relació a la DA 33 LCSP es preveuen les següents
causes de modificació, quan les necessitats del serveis són superiors a les inicialment
previstes:
-

Si els exemplars objecte d’impressió són superiors als prevists.
Si s’ha d’incloure el disseny i/o impressió de nou material comunicatiu
segons necessitats de l’Àrea de Cultura.

En cap cas la modificació ha de suposar l’establiment de preus unitaris no previstos en
aquests plecs.
En aquests supòsits, l’Ajuntament podrà modificar el contracte durant la seva vigència fins a
un màxim del 20 % del preu inicial, fins a 6.516 euros.
La modificació prevista a l’article 204 és obligatòria per a l’empresa contractista.
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No:

R. SUBCONTRACTACIÓ
Sí: x

No:

És pot subcontractar qualsevol prestació derivada del servei llevat els serveis de disseny
gràfic.
S. REVISIÓ DE PREUS
Sí:
Fórmula aplicable (en el seu cas):

No: x

T. TERMINI DE GARANTIA
Sí:
No: x
Termini:
Atès que es tracta d’un contracte de resultat.
U. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 211.1.f) LCSP, es qualifiquen com a essencials les següents
obligacions:
1. L’empresa contractista adjudicatària i els seus treballadors estan obligats al
compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE. Per tant, haurà de custodiar la documentació o materials que se li
faci entrega, no podrà proporcionar a tercer ni utilitzar per a finalitats diferents
a les especificades en aquest plec de clàusules les dades a les quals hagi
pogut tenir accés en motiu a la realització de les tasques de gestió
encomanades per l’Àrea de Cultura, essent responsable dels danys i perjudicis
que es puguin derivar de l’incompliment d’aquestes obligacions.
2. El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva
relació contractual amb l’Ajuntament, als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
o Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
o Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès
públic.
o Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment

13

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació

d583d91622454438bcc256df06e9b45c001

Url de validació

https://seu.tarrega.cat

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Expedient:
Descrip.:

001/2019/4303/I264
Contracte de serveis de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l'Àrea
de Cultura: dissenys, publicacions i impressions
d'accció de proximitat i publicitat a mitjans.

V. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més de les indicades en el present plec
de clàusules, les previstes a l’apartat 7 del plec de prescripcions tècniques.
W. PENALITATS
De conformitat amb els articles 192 i 193 LCSP, es preveuen les següents penalitats:


Penalitats per compliment defectuós o per incompliment de les condicions
especials d’execució: la seva quantia serà la corresponent al 2 % del preu del
contracte.



Penalitats per demora: L’Administració podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros
per cada 1.000 euros del preu del contracte.



Incompliment parcial de l’execució de les prestacions, per causes imputables al
contractista: l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de penalitats que seran del 2 % del preu del contracte.

L’incompliment d’alguna de les obligacions essencials és causa de resolució del
contracte de conformitat amb l’article 211.1.f) LCSP.
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I.DISPOSICIONS GENERALS
PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen en l’apartat A
del quadre de característiques.
1.2 En aquest expedient NO es procedeix a la divisió en lots tal i com s’ha
justificat a l’informe jurídic emès en el present expedient de licitació, de
conformitat amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A.3 del quadre de
característiques.
SEGONA. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL
CONTRACTE
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte han quedat justificades a
l’expedient, concretament a la incoació del present procés de licitació.
TERCERA. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
3.1 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques.
3.2 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.1 del quadre
de característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el
preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest
contracte.
3.3. El preu del contracte es calcularà de conformitat amb l’apartat B.3 del quadre de
característiques.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència
de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució
del contracte.
3.4 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa
aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C del quadre de característiques.
QUARTA. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D.1 del quadre de
característiques
El present contracte no serà objecte de pròrroga segons previsió de l’apartat D.2 del
quadre de característiques.

CINQUENA. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
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5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en
matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions
següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara
endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti
d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.
5.2 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.

SISENA. ADMISSIÓ DE VARIANTS
NO s’admeten variants segons consta a l’apartat E del quadre de característiques.
SETENA. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte
són els establerts en l’apartat F del quadre de característiques.
VUITENA. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS
8.1. 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.
8.2. 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 la declaració responsable, d’acord amb
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el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. 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’e-NOTUM,
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.
8.3. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a
l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tarrega.
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.
8.4 Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del
Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança,
esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en
un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura
electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
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NOVENA. APTITUD PER CONTRACTAR
9.1 Els requisits per participar en aquesta licitació són els previstos a l’apartat G del
quadre de característiques. Aquests circumstàncies han de concórrer en la data final
de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre
Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui,
s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
DESENA. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits de solvència que es
detallen en l’apartat G.1.3 del quadre de característiques.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE.

ONZENA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS
11.1
Les empreses han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
de conformitat amb la previsió establerta a l’apartat H del quadre de característiques,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tarrega.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital,
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tarrega
les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en la declaració responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i
adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores
poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer
la presentació de l’oferta.

18

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació

d583d91622454438bcc256df06e9b45c001

Url de validació

https://seu.tarrega.cat

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Expedient:
Descrip.:

001/2019/4303/I264
Contracte de serveis de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l'Àrea
de Cultura: dissenys, publicacions i impressions
d'accció de proximitat i publicitat a mitjans.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès
que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau,
la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància
de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores
la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés
al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després d’haver finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han
d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es
podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a
través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al
contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de
la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula
clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de
l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà
modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina
de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis
de
Contractació
Pública,
a
l’adreça
web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/emprese
s/index.xhtml
11.2 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat
d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de
l’empresa.
11.3 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública.
El format de document electrònic admissible serà pdf.
11.4 A través de l’eixa de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat
de l’oferta, atès que aquest document conté les empremptes electròniques de tots els
documents que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores.
La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les
persones signants de la Declaració Responsable.
11.5 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així
com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan
de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
11.6
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. La infracció
d’aquesta norma dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
DOTZENA. MESA DE CONTRACTACIÓ I COMITÈ D’EXPERTS.
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres previstos a l’apartat K del
quadre de característiques de conformitat amb l’article 326 i la disposició addicional
segona-apartat 7 de la LCSP.
12.2 .El comitè d’experts, que efectuarà la valoració dels criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor, està integrat pels membres previstos a l’apartat L del
quadre de característiques, de conformitat amb l’article 146.2.a) i la Disposició
Addicional segona-apartat 8 de la LCSP
TRETZENA. DETERMINACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha
d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat I del quadre de
característiques.
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13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
El termini màxim per l’obertura de les proposicions és de 20 dies naturals comptats des
de la data de finalització del termini per presentar-les. Si la proposició es contingués
en més d’un sobre o arxiu electrònic, el termini anterior s’entendrà complert si dins del
mateix s’ha obert el primer sobre o arxiu electrònic (art. 157.3 LCSP).
SOBRE A: La Mesa de contractació, en el dia i hora indicats a l’anunci de licitació,
qualificarà, en acte privat, el DEUC contingut al Sobre A. En cas d’observar defectes
esmenables ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin
en el termini de tres dies hàbils.
-

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la
funcionalitat que a aquest efecte té el Perfil del Contractant, mitjançant la
qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.

-

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació
continguda en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses
admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de
l’exclusió.

-

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran
públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.

-

Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar
a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats
i documents presentats
o
requerir-les
perquè
en
presentin
de
complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP,
disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se
després de declarades admeses les ofertes.

-

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del
sobre A seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula
trenta-tresena.

SOBRE B: En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte
privat d’obertura dels sobres B presentats per les empreses. D’acord amb l’article 27
del Reial Decret 817/2009, la celebració d’aquest acte ha de tenir lloc en un termini
no superior a 7 dies a comptar des de l’obertura del sobre A.
Les proposicions tècniques seran traslladades al Comitè d’Experts per tal que
procedeixin a valorar els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor establerts a
l’apartat I del quadre de característiques per cadascun dels lots.
SOBRE C: Posteriorment, es celebrarà un acte públic en el qual es donarà a conèixer
la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de
valoració que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C
presentats per les empreses i es puntuaran les ofertes econòmiques de conformitat
amb l’apartat I del quadre de característiques.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les
quals hauran de quedar reflectides en l’acta.
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un
correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores
en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en
què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
les que excedeixin dels preus unitaris, modifiquin substancialment els models de
proposició establerts, comportin un error manifest en l’import de la proposició i
aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura
dels sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la
clàusula trenta-tresena.
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, es resoldrà aplicant els criteris establerts a l’article 147.2 de la LCSP.
CATORZENA. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ
14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent tenint en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en l’apartat I del
quadre de característiques.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa
licitadora proposada com adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà
apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
14.2 Seguidament, els serveis de la Unitat de Contractació requeriran a l’empresa
licitadora que hagués presentat la millor oferta qualitat-preu, perquè dins del termini
de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació que es relaciona a continuació:
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A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la
documentació següent:



Documents acreditatius de la personalitat jurídica i capacitat
d’obrar:
o
Per a les persones físiques: còpia del DNI o document que el
substitueixi.
o
Per a les persones jurídiques: escriptura de constitució i modificació,
en el seu cas, inscrita en el Registre Mercantil i NIF. Quan aquesta inscripció
no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà escriptura o
document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en
què constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en
el seu cas, en el corresponent Registre Oficial.



Quan la proposició no sigui signada pels licitadors, s’haurà d’aportar
còpia del poder atorgat a favor de qui subscrigui o subscriguin la proposició
juntament amb la còpia del DNI.



Declaració responsable indicant que ni el signant de la declaració,
ni l’entitat a la qual representa, ni cap dels seus administradors o representants, es
troben sotmeses a cap supòsit de prohibició de contractat a què es refereix l’article
71 LCSP.



Acreditar que l’empresa té solvència econòmica i financera i
tècnica i professional suficient per la prestació del servei, de conformitat amb
l’apartat G.1.3 del quadre de característiques.



Acreditació de la afiliació i alta a la Seguretat Social del personal
que adscriurà al contracte, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.



Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment
d’obligacions tributàries:
o Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant
que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la
inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
o Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials,
acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.



Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat Social:
o Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se
al corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la
Seguretat Social.



Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el
document d’alta del Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte o el darrer rebut del Impost, s’ha d’acompanyar d’una
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declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de
l’impost.
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en
l’apartat 1 de l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà
una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i
el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.


Declaració responsable indicant quina o quines seran les empreses
subcontractistes, la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de la
nova empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la
seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar.



Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb
el que s’estableix a la clàusula quinzena (excepte en el cas que la garantia es
constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu, en aquest cas es presentarà la
corresponent sol·licitud).

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent:

Certificat d’inscripció i declaració responsable conforme les dades
que hi consten són vigents.


Declaració responsable indicant els mitjans personals necessaris per a
l’execució del contracte, adjuntant-hi la seva afiliació i alta a la Seguretat
Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.



Declaració responsable indicant quina o quines seran les empreses
subcontractistes, la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de la
nova empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la
seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar.



Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb
el que s’estableix a la clàusula quinzena (excepte en el cas que la garantia es
constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu, en aquest cas es presentarà la
corresponent sol·licitud).

14.3 Un cop l’empresa hagi aportat la documentació acreditativa requerida,
aquesta es qualificarà per part dels serveis de la Unitat de Contractació. Si s’observa
que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable,
s’ha de comunicar a l’empresa perquè els corregeixi o esmeni en el termini màxim de
3 dies hàbils.
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Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, procedint a exigir-li l’import del 3 % del
pressupost base de licitació del lot corresponent en concepte de penalitat (art. 150.2
LCSP), i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en
el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de
contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.

QUINZENA. GARANTIA DEFINITIVA
15.1 Previsió establerta a l’apartat N del quadre de característiques.
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats
d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa
General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b)

Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives
de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun
dels establiments esmentats en l’apartat a).

c)

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat
asseguradora autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes
reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els
establiments assenyalats en l’apartat a).

d) Mitjançant la retenció del preu de la primera factura, en aquest cas el
licitador haurà de sol·licitar-ho expressament a l’òrgan de contractació
15.3 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
15.4 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia
necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu,
havent
de
quedar constància documentada de l’esmentada reposició, de
conformitat amb l’article 109 de la LCSP.
15.5 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
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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.
15.6 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.
15.7 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte.

SETZENA. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte per
raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a l’empresa, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes
de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a l’empresa licitadora per les despeses en què
hagin incorregut.
La compensació es farà d’acord amb els criteris de valoració aplicats per calcular la
responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment
administratiu comú.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
DISSETENA. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
17.1 L’adjudicació s’efectuarà en el termini màxim de dos mesos computats des de
l’obertura de les proposicions.
17.2 Un cop presentada la documentació acreditativa, l’òrgan de contractació
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com adjudicatària,
dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
17.3 La resolució d’adjudicació es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena
d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir
a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que
s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en
presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació.
Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
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DIVUITENA. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE
18.1 La formalització del contracte es formalitzarà en document administratiu,
mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica.
L’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública,
essent al seu càrrec les despeses corresponents.
18.2 La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin 15
dies hàbils des de la remissió de la notificació d’adjudicació.
18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior
per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més,
aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar,
d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
18.4 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.
18.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
18.6 La formalització, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
18.7 Un cop formalitzat els contracte, es comunicarà al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import
d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA;
i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.

III.DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
DINOVENA. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa
contractista són les que s’estableixen en l’apartat O del quadre de
característiques.
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VINTENA. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DELS SERVEIS
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, i els
plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i conforme
amb les instruccions que en la seva interpretació doni a les empreses la persona
responsable municipal del contracte.
VINT-I-UNENA. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El règim de penalitats a imposar està previst a l’apartat W del quadre de
característiques.
VINT-I-DOSENA. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El cap de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte i
el responsable del contracte és el senyor Oriol Martí Sambola , essent una figura
regulada a l’article 62 LCSP, que exercirà les funcions següents:
o
Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar
les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la
prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de
contractació.
o Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
o Emetre un informe on es determini si el retard en l’execució es produït
per motius imputables al contractista.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs.

VINT-I-TRESENA. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa adjudicatària en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en
l’article 97 del RGLCAP.
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.
VINT-I-QUATRENA. RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
VINT-I-CINQUENA. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
25.1 El pagament a l’empresa s’efectuarà contra presentació de factura electrònica,
en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
25.2 La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través d’un enllaç
disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Tàrrega (www.tarrega.cat).
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Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General d’entrada de
Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la pàgina web
https://face.gob.es/es/
En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les factures,
especificaran els codis DIR3 als següents apartats:
•
Oficina comptable: LA0007409
•
Òrgan Gestor: LA0007409
•
Unitat tramitadora: LA0007409
La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada
aprovada per la Junta de Govern Local dins del termini legalment establert.
Amb la presentació de la factura, el contractista haurà de fer arribar al servei
d’intervenció municipal la documentació següent, d’acord amb l’article 42 de l’Estatut
dels Treballadors:
1. Document acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
2. Relació de treballadors adscrits al contracte.
3. Document acreditatiu conforme aquets treballadors estan afiliats i donats d’alta a la
Seguretat Social i, conforme estan al corrent del cobrament de les seves
assignacions salarials.
25.3 Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria
de comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents:
 Òrgan administratiu amb competències amb matèria de comptabilitat pública:
Intervenció.
 Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
 Destinatari: Ajuntament de Tàrrega
VINT-I-SISENA. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
En tot cas són obligacions de l’adjudicatari les previstes a l’apartat V del quadre de
característiques.
VINT-I-SETENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
27.1. Les causes de modificació previstes als plecs estan establertes a l’apartat P del
quadre de característiques. També es podran modificar els contractes quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 206 de la LCSP, aquestes modificacions són obligatòries
per a les empreses contractistes, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament,
una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte,
IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb
la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte
es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE.
VINT-I-VUITENA. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE
28.1 Successió en la persona del contractista -article 98 LCSP-:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida
en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries
d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de
l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància
que s’hagi produït.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la
nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga
garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova
garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir
el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es
resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de
l’empresa contractista.
28.2 Cessió del contracte -art. 214 LCSP-:
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que els qualitats tècniques o
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte
ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat, quan es compleixin els requisits següents:
- L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci
administratiu.
- L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Amb les excepcions que estableix el propi article 214.2.b) LCSP.
- La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en
escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
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VINT-I-NOVENA.SUBCONTRACTACIÓ
29.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial
de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en
l’apartat R del quadre de característiques.
29.2 Les empreses licitadores han d’indicar al DEUC si tenen previst subcontractar.
29.3 Les empreses contractistes han de comunicar en el termini per presentar la
documentació acreditativa quina/es seran les empreses subcontractistes, indicant la
part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de la nova empresa subcontractista, justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i
humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa
en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar la seva aptitud.
29.4 Les empreses contractistes han de notificar per escrit a l’òrgan de
contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució
del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.
29.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
29.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud
de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la
repercussió en l’execució del contracte, la repercussió de penalitats, concretament la
imposició a l’empresa contractista d’una penalitat fins a un 50 % de l’import del
subcontracte.
29.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes
del contracte. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
29.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP.
29.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
29.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
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L’Administració podrà comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de les empreses
contractistes. A aquests efectes, les empreses contractistes hauran d’aportar, quan
se’ls hi sol·liciti, una relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de
manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es
preveuen en l’apartat W del quadre de característiques, responent la garantia
definitiva d’aquestes penalitats.

TRENTENA. REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte no opera la revisió de preus -art. 103 LCSP-.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

TRENTA-UNENA. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
El contracte s’extingirà pel compliment del termini, sense perjudici de la prerrogativa
de l’Administració de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual
incompliment detectat amb posterioritat.
TRENTA-DOSENA. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les següents:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o
l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense
perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
2. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en
qualsevol altre procediment.
3. El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
4. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
5. La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini
superior a sis mesos.
6. L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com
l’incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en
aquest plec.
7. L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i
205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article
205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament,
alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al
20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
8. El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per
causa imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte
per termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el
mateix per al seu començament.
9. El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la
suspensió del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per
l’òrgan de contractació.
10. L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en
vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte.
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També són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 294 apartat c), d) i
f) de la LCSP, de conformitat amb l’article 312 g) LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

VII. RECURSOS,
CONTRACTUAL.

MESURES

PROVISIONALS

I

SUPÒSITS

ESPECIALS

DE NUL·LITAT

TRENTA-TRESENA. RÈGIM DE RECURSOS
33.1 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició
del recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
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.
33.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
de l’Administració 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.
TRENTA-QUATRENA. RÈGIM D’INVALIDESA
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.
TRENTA-CINQUENA. 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, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

33

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació

d583d91622454438bcc256df06e9b45c001

Url de validació

https://seu.tarrega.cat

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

