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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. OBJECTE
Descripció: L’objecte del present contracte és l’atorgament de la llicència d’ús
privatiu consistent en l’ocupació directa i temporal de superfície d’equipaments
municipals per a la instal·lació de màquines automàtiques de begudes fredes i
calentes (cafè, infusions, xocolata...) i productes sòlids, així com el subministrament
d’aigua, amb els corresponents gots per a les màquines que ho requereixin (begudes
calentes i aigua) i palets només a les màquines de begudes calentes, de conformitat
amb la previsió següent.
begudes
calentes

begudes fredes i
sòlids

Begudes fredes
0

AIGUA
3 (una a cada
planta)

0

0

1

0

0

0

1

Viver Empreses

1

0

0

1

Pavelló

1

1

0

1

Pavelló St. Josep

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1
1

Edifici de
l’Ajuntament

1

1

Centre Entitats

1

Museu Trepat

Brigada
Ràdio
Biblioteca

1
1
1

La Solana

1

0

1

Joventut

1

0

0

1

Policia Local

1

0

0

1

Jutjat de Pau

0

0

0

1

10

3

2

14

L’adjudicatari haurà d’instal·lar, reposar els subministraments necessaris, efectuar el
corresponent manteniment del total de màquines que instal.li, garantir el seu normal
funcionament així com efectuar les reparacions o substitucions de màquines
necessàries.
A petició de l’Ajuntament, es podrà canviar la ubicació de les màquines existents i
augmentar el nombre de màquines instal·lades.
Codi CPV: 55900000-0: Serveis comercials al menor d’hosteleria i restauració
Lots: No n’hi ha.
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B. DADES ECONÒMIQUES
B1. Pressupost base de licitació: En aquesta licitació no hi ha pressupost base de
licitació perquè la total recaptació de les màquines que s’instal·lin serà íntegrament
pel licitador que resulti adjudicatari; llevat de les fonts d’aigua, atès que ha de ser
un servei totalment gratuït tant per l’Ajuntament com pels usuaris.
Per tant, aquest pressupost és de caràcter indicatiu, segons consums aproximats de
l’anualitat anterior, el qual serà variable segons el consum real dels producte s, tant
a l’alça com a la baixa, en conseqüència, l’empresa adjudicatària no tindrà dret a
indemnització si els beneficis que n’obtingui són inferiors als que s’indiquen.

SNAKS

SERVEIS

EUROS/ TRIMESTRE ANUAL

AJUNTAMENT

18,30

14,64

58,56

TREPAT

34,00

27,20

108,80

PAVELLÓ

340,00

272,00

1.088,00

ST. JOSEP

203,00

162,40

649,60

BRIGADA

106,00

84,80

339,20

561,04

2.244,16

TOTAL

CAFÈ

SERVEIS

EUROS/ TRIMESTRE ANUAL

AJUNTAMENT GRA

172,00

68,80

275,20

AJUNTAMENT CÀPSULA

293,00

146,50

586,00

SOLANA

35,00

14,00

56,00

TREPAT

92,00

36,80

147,20

C. ENTITATS

31,00

12,40

49,60

BIBLIOTECA

120,00

48,00

192,00

POLICIA

38

15,2

60,8

JOVENTUT

65

26

104

BRIGADA

504

201,6

806,4

PAVELLÓ

212

84,8

339,2

RÀDIO

28

11,2

44,8

TOTAL

2.661,20
TOTAL ANUAL
AMB IVA

4.905,36

SENSE IVA

4.054,02

IVA

851,34

Pressupost base de
licitació

base

iva

total

per quatre anys

16.216,07

3.405,37

19.621,44
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El pressupost base de licitació previsible és de 19.621,44 euros (16.216,07 euros més
3.405,37 euros corresponents al 21 % d’IVA) pels quatre anys de duració del
contracte.
Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses de transport, instal·lació, posada en marxa
de les màquines, manteniment, reposició de productes, reparacions i/o substitucions de
màquines, desinstal·lació i totes les llicències i/o autoritzacions administratives que en el
seu cas siguin necessàries
Es fixen preus màxims pels productes objecte de subministrament a les màquines:
-

Begudes calentes (cafè, infusions, xocolata...)- 0,50 euros
Aigua mineral 50 cl- 0,60 euros
Refrescos- 0,75 euros
Sucs- 0,80 euros
Productes sòlids: 0,90

Les ofertes econòmiques no podran sobrepassar aquests preus màxims. Els preus oferts
no seran objecte de revisió durant el període de vigència del contracte.
B.2. Valor estimat del contracte: 16.216,07 euros

C. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
Termini de durada: 4 anys.
Possibilitat de pròrrogues i termini: NO
Termini per presentar les proposicions: 15 dies naturals comptats a partir del següent de
la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.

D. VARIANTS
Sí:
Elements:
Condicions:

No: x

E. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TIPUS DE CONTRACTE
Tipus de contracte: Llicència d’ús privatiu
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Sí: X
No:
F. APTITUD PER CONTRACTAR
F.1. 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. Acreditar la solvència requerida en els termes següents:

 Requisit específic per acreditar la solvència econòmica i financera:
Mitjançant el volum anual de negocis del licitador relacionat amb l’objecte
del contracte, 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 24.300 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.


Requisits específic per acreditar la solvència tècnica i professional:
Declaració relativa a les màquines instal·lades en el curs dels tres últims anys,
acreditat mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o,
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit
per la propietat de l'encàrrec. Per complir aquest criteri s'haurà d’acreditar
almenys la realització de 2 contractes de les mateixes característiques a les
del present. Perquè computi cada contracte a efectes d'acreditar la
solvència haurà d'incloure un nombre total de màquines instal·lades (de
begudes calentes, begudes fredes, begudes fredes i sòlids o fonts amb
garrafó) mínim de 10.

 Criteris de SOLVÈNCIA per a EMPRESES DE NOVA CREACIÓ, entenent com a
tal la que tingui una antiguitat inferior a 5 anys :

 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.
 Les empreses de nova creació acreditaran la SOLVÈNCIA TÈCNICA O
PROFESSIONAL mitjançant el compliment del requisit següent:


Declaració responsable indicant el personal tècnic o unitats
tècniques dels que disposi l’empresa per a l’execució del
contracte, especialment, els encarregats del control de qualitat.
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Estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau.

5. Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya, així com amb les de la Seguretat Social.
6. Que el contractista s’obligui a contractar o disposi del personal i mitjans
materials necessaris per a executar el servei.
7.

Disposar, o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, una
pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat dels riscos
(danys i perjudicis directes o indirectes) ocasionats pel desenvolupament de
l’activitat i una pòlissa que cobreixi els danys que es puguin ocasionar als
béns subministrats.

8. Que el licitador disposi de la normativa UNE aplicable a aquestes estructures
temporals.
Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna
d’elles haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i
circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la participació de cascun
dels empresaris en l’empresa, i la designació de la persona i entitat que, durant la
vigència del contracte ostentarà la seva representació davant l’administració. Tot això
d’acord amb el preveuen l’article 69 LCSP i l’article 24 del RD 1098/2001, de 12
d’octubre (RGLCAP).
F.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.
F.3. Classificació empresarial: No s’exigeix
F.4. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Sí: x
No:
Es configura com una OBLIGACIÓ ESSENCIAL DEL CONTRACTE l’adscripció d’una
persona de contacte disponible de 8-15h, per tal de rebre els avisos d’avaria de les
màquines, i poder-li comunicar qualsevol tipus d’incidència contractual.

G. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
G.1: CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT PUNTUABLE FINS A UN MÀXIM DE 100
PUNTS
Els licitadors presentaran una MÈMÒRIA TÈCNICA on hi constarà la informació que
estructurada en els 7 apartats següents:
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1.- Marca, model, dimensions i característiques més destacables de les màquines a
instal·lar, així com la antiguitat de les mateixes. Identificant la màquina i el lloc
d’ubicació. Puntuable fins a un màxim de 30 punts.
Es valorarà:
- Que les màquines que s’instal·lin presentin un estat de conservació de
màquines noves. Per tant, caldrà adjuntar un prospecte on apareguin
fotografiades i amb les seves característiques. Puntuable fins a un màxim de 21
punts.
 El 100 % de maquines de begudes calentes, begudes fredes i
begudes fredes i sòlids (total 15) són noves: 16 punts.
 Si són noves 13 o 14 màquines: 14 punts.
 Si són noves 11 o 12 màquines: 12 punts
 Si són noves 9 o 10 màquines: 10 punts
 Si 8 són noves: 8 punts
 Si són noves 6 o 7 màquines: 6 punts.
 Si són noves 4 o 5 màquines: 4 punts
 Si són noves 2 o 3 màquines: 2 punts.
 Si hi ha una màquina nova 0 punts.


-

Si totes les fonts d’aigua (14) són noves: 5 punts.
 Si són noves 11,12 o 13 fonts: 4 punts.
 Si són noves 8, 9 o 10 fonts: 3 punts
 Si són noves 5, 6 o 7 fonts: 2 punts
 Si són noves 3 o 4 fonts: 1 punt
 Si hi ha 1 o 2 màquines noves: 0 punts

Que a les màquines de begudes calentes si pugui combinar dos tipus de cafè
en gra, el mescla (50 % aràbiga i 50 % robusta) segons descripció prevista a
l’apartat 2.1.1 del plec de prescripcions tècniques, i un altre sense mescla tipus
100 % aràbiga. Puntuable fins a un màxim de 9 punts:
 Per la màquina de l’edifici de l’Ajuntament i de la Brigada: 9
punts
 Només a l’edifici de l’Ajuntament: 4,5 punts

2.- Descripció del cafè en gra objecte de subministrament (del mescla, i si s’ofereix el
no mescla), la llet, la xocolata, les infusions, el sucre i el tipus de gots i palets.
Elaboració d’un catàleg dels productes a subministrar incloent el preu. Puntuable fins
a un màxim de 25 punts.
2.1.- Es valorarà fins a un màxim de 20 punts:
- Ampliació de les seleccions de TOTES màquines: Puntuable fins a 14 punts.
o Caputxino amb o sense sucre i també descafeïnat: 2 punt
o Qualsevol altre tipus d’infusió: Fins a 4 punts.
 1 nova infusió: 2 punt
 2 noves infusions: 4 punts
o Seleccions extra no esmentades anteriorment: Fins a 8 punts.
 1 selecció extra: 2 punts
 2 seleccions extra: 4 punts
 3 o més seleccions extra: 8 punts
- L’origen: que tot el cafè que s’ofereixi hagi estat conreat com a mínim a 1300
msnm (metres sobre el nivell del mar). Amb el corresponent comprovant.
Puntuable en 4 punts si es compleix i es justifica.
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Augment del percentatge del cacau a la xocolata (mínim 16 %) puntuable fins
a un màxim de 2 punts. L’empresa que ofereixi més percentatge de cacau
tindrà la màxima puntuació i la resta una puntuació proporcional.

2.2.-El preu es valorarà fins a un màxim de 5 punts. Tenint en compte que el preu
màxim a ofertar per a begudes calentes és de 0,50 punts. És puntuarà l’oferta més
baixa en 10 punts i la resta proporcionalment.
3.- Identificació de les begudes a subministrar en les màquines expenedores només
de begudes fredes. Elaboració d’un catàleg amb marques, fotografies i preus.
Puntuable fins a un màxim de 15 punts.
3.1.- Es valorarà fins a un màxim de 9 punts:
3.1.1-Producció ecològica, amb identificació del corresponent etiquetatge.
Puntuable fins a un màxim de 2 punts.
- Si hi ha una beguda: 1 punts
- Si hi ha dues o més begudes: 2 punts
3.1.2.- Productes saludables, fins a un màxim de 3 punts:
- Si hi ha una beguda: 2 punts
- Si hi ha dues begudes o més: 3 punts
3.1.3.- Augment dels productes a oferir, amb un mínim de 7 productes: puntuable
fins a 3 punt.
o S’ofereix 2 productes més: 2 punts.
o S’ofereix 3 o més productes: 3 punts.
3.1.4.- Si la totalitat de les begudes són de marques conegudes. Si es compleix serà
puntuable
en 1 punt.
3.2.-El preu es valorarà fins a un màxim de 6 punts. Per tal d’efectuar el càlcul del preu
es tindran en compte tres productes representatius:
o Aigua de mig litre: fins a 2 punts.
o Coca cola: fins a 2 punts.
o Suc: fins a 2 punts
Per efectuar la valoració es seguirà el sistema proporcional.

4.- Identificació de les begudes i productes sòlids de les màquines expenedores.
Elaboració d’un catàleg amb marques, fotografies i preus. Puntuable fins a un màxim
de 24 punts.
4.1.- Es valorarà fins a un màxim de 18 punts.
4.1.1.-Producció ecològica, amb identificació del corresponent etiquetatge:
Puntuable fins a un màxim de 4 punts
- Si hi ha un producte sòlid i una beguda: 2 punts
- Si hi ha dos productes sòlids o més i dues begudes o més: 4 punts
4.1.2.- Productes saludables: Puntuable fins a un màxim de 8 punts
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Si hi ha un producte sòlid i una beguda: 4 punts
Si hi ha dos productes sòlids o més i dues begudes o més: 8 punts

4.1.3.- Augment dels productes oferir: puntuable fins a un màxim de 5 punts.
- S’ofereix un producte més tant de sòlid com de beguda: 3 punts.
- S’ofereixen dos productes més tant de sòlid com de beguda: 5 punts
4.1.4.- Si la totalitat dels productes són de marques conegudes. Si es compleix
serà
puntuable en 1 punt.
4.2.-El preu es valorarà fins a un màxim de 6 punts. Per calcular el preu es tindran en
compte tres productes representatius:
o Coca cola: fins a 3 punts.
o Barreta de cereals: fins a 3 punts
Per efectuar la valoració es seguirà el sistema proporcional.

5.- Ús de productes de comerç just, amb identificació del corresponent etiquetatge:
Puntuable fins a un màxim de 6 punts.
- Ús d’un producte: 2 punts
- Ús de dos productes: 4 punts
- Ús de tres o més productes: 6 punts
LES EMPRESES QUE NO OBTINGUIN 50 PUNTS SERAN EXCLOSES DE LA PRESENT LICITACIÓ.
H. 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.
I. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES O PER
LES EMPRESES PROPOSADES COM ADJUDICATÀRIES.
No procedeix
J. GARANTIA PROVISIONAL
Sí:
Import:

No: x

K. GARANTIA DEFINITIVA
Sí:

No:x

Els licitadors no hauran de consignar a la Caixa de la Corporació cap tipus de fiança,
atès que en aquest cas l’ús privatiu objecte de la llicència no comporta la
transformació o modificació del domini públic.
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L. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
L.1 És una condició especial d’execució de caràcter mediambiental relativa a
promocionar el reciclat dels productes, segons previsió establerta a l’article 202.2 de la
LCSP, que els gots i els palets siguin de material biodegradable o compostable.
L.2 També es preveu com a obligació de l’adjudicatari el compliment de les
condicions salarials d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable.
L.3 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.

M. OBLIGACIONS ESSENCIALS.
 El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte una persona de
contacte disponible de 8-15h, per tal de rebre els avisos d’avaria de les
màquines, i poder-li comunicar qualsevol tipus d’incidència contractual.
 El contractista haurà de garantir el manteniment dels elements objecte de
subministrament: efectuar els manteniments i reposicions de materials necessaris,
un cop per setmana; i reposar i/o reparar les màquines quan el responsable
municipal així ho requereixi, en el termini de 24 h; i si fos necessari, la substitució
de la màquina.
 El contractista es responsabilitza del bon estat dels elements objecte de
subministrament.
 El contractista s’obliga a canviar el tipus de producte subministrat durant el
primer mes de la instal·lació de les màquines, de conformitat amb la clàusula
3.3 del plec de prescripcions tècniques.
N. MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA PREVISTA
No hi ha causes previstes de modificació del contracte.
O. CESSIÓ DE LA LLICÈNCIA
Sí:X

No:

P. SUBCONTRACTACIÓ (no obligatori)
Sí:X

No:

Només serà objecte de subcontractació les tasques de manteniment de les màquines i/o
reposició dels productes.
Q. REVISIÓ DE PREUS
Sí:

No: x

R. TERMINI DE GARANTIA
Sí:

No:x
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I.DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte de la llicència
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 procedeix la divisió en lots de conformitat en
l’apartat A del quadre de característiques.
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 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
3.1El 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).
3.3 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.1 del quadre de característiques.
Quarta. Termini de durada de la llicència
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques
El present contracte serà objecte de pròrroga segons previsió de l’apartat D del
quadre de característiques.
Cinquena. Règim jurídic
5.1 La naturalesa jurídica de la utilització del domini públic, en aquest cas de
l’ocupació directa i temporal de la superfície d’equipaments municipals per a la
instal·lació de màquines de vending i fonts d’aigua és de caràcter patrimonial,
adoptant la modalitat de llicència d’ús privatiu del domini públic.
L’article 9.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic exclou de l’àmbit d’ampliació
d’aquesta llei les autoritzacions sobre béns de domini públic. No obstant això,
l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques, el qual té caràcter bàsic de conformitat amb al
Disposició Final Segona apartat cinquè, remet a la Llei de Contractes quan els
possibles interessats a ocupar el domini públic siguin més d’un, fent esment que serà
d’aplicació el principi bàsic de la contractació pública, el principi de concurrència.
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La mateixa remissió als principis contractuals fa l’article 57 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, quan regula les llicències
d’us privatiu, es refereix als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
Per tant, el règim jurídic aplicable aplicable a l’atorgament de la llicència d’us
privatiu del domini públic en règim de concurrència serà el següent:
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
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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
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
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un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura
electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
Novena. Aptitud per contractar
La seva regulació és la prevista a l’apartat F del quadre de característiques.
Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han de complir els requisits de solvència que es detallen en
l’apartat F.3 del Quadre de característiques.
10.2 La inscripció practicada al ROLEC 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.

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 oferts
en 2 SOBRES ELECTRÒNICS en el termini màxim de 15 dies naturals, comptats a partir
del dia següent de la publicació de l’anuni al perfil del contractant.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tarrega.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, 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.
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,
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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.
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.
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11.4 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.
11.5
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.
11.6 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
Les empreses licitadores han de presentar
el
Document europeu únic de
contractació (DEUC), el qual s’adjunta com a annex 1 a aquest plec.
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. No s’ha
d’omplir. NO S’HA D’OMPLIR EL PRIMER QUADRE GRIS.

-

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:
- 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. NO S’HA
D’OMPLIR EL PRIMER QUADRE GRIS.

-

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.
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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 altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de
quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

de
de
de
les

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable,
l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació
per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a
l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui
necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa
licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades no estaran obligada a presentar els documents justificatius o altra
prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a
l’adjudicació.
CONTINGUT DEL SOBRE B (CRITERIS D’ADJUDICACIÓ D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICA).
Contindrà una Memòria Tècnica segons el contingut previst a l’apartat H del quadre
de característiques.
La inclusió en el Sobre A 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 B, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es
vulneri el secret de les ofertes.
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.
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Dotzena. 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/A
VOCALS

SECRETÀRIA

Titular: Sra. Rosa Ma. Perelló Escoda
Suplent: Sr. Josep Castelló Solà, Regidor de Serveis Municipals.
Titular: Sr. Ramon Morell Gassó, Secretari General
Suplent: Sra. Marta Vergés Robert, Tècnica.
Titular: Sra. Imma Balagué Brichs, Interventora
Suplent: Sra. Laura Muntanyà Balcells, Tècnica d’Intervenció
Titular: Jaume Pla i Benet, Tècnic d’Administració General
Suplent: Àngels Lucas Marey, administrativa d’Urbanisme
Titular: Sra. Sílvia Gassó Llenes, Tècnica d’Administració General.
Suplent: Sra. Lluïsa Cases Borrell, administrativa de contractació.

Tretzena.- Pràctica de la valoració de les ofertes
13.1. SOBRE A
La Mesa de contractació, en acte privat, qualificarà la declaració responsable en el
Sobre A i, en cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses
licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies
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 del contractant.
Les sol·licituds d’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.
13.2 SOBRE B
En el cas que la Mesa no hagi d’efectuar requeriments d’esmena del Sobre A,
l’obertura del sobre B s’efectuarà transcorreguda mitja hora de l’obertura del primer
sobre.
Si la Mesa ha d’efectuar requeriments d’esmena del Sobre A, s’indicarà a l’Eina Sobre
Digital el dia i hora d’obertura del sobre B.
La Mesa, en acte privat, obrirà el Sobre B i descarregarà les Memòries Tècniques
aportades per les empreses, les quals seran valorades per la Mesa de Contractació, de
conformitat amb els criteris avaluables automàticament establerts a l’apartat G del
quadre de característiques.
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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 la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública.
Les puntuacions es penjaran al perfil del contractant a l’apartat del Tauler d’Anuncis.

13.4 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, es resoldrà aplicant el criteri establert a l’article 147.1.e):, que al venciment
del termini de presentació de les ofertes les empreses incloguin mesures socials i
laborals que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
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 i, posteriorment, requerirà a l’empresa que hagués tret millor puntuació
perquè aporti la documentació següent en el termini de 10 dies hàbils comptats a
partir del següent en què hagués rebut el requeriment, segons l’article 150.2 LCSP.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb
la clàusula vuitena d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té la Plataforma de Contractació Pública, mitjançant la qual s’enviarà
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.
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 –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar
respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri:
1.

-Documents acreditatius de la personalitat jurídica i capacitat
d’obrar:


Per a les persones físiques: còpia del DNI o document que el
substitueixi.
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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.

2.

-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.

3.

-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.

4.

-Documentació
específics de solvència,
caract erí sti q ues.

5.

-Pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat Civil i justificant d’estar
al corrent de pagament.

acreditativa del compliment
segons apartat F.1.3 del

dels requisits
quadre de

6. -Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment
d’obligacions tributàries:



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.



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.

7. -Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat
Social:



Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobarse al corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la
Seguretat Social.

8. -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 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.
9. - Indicar 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
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tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es
troba incursa en prohibició de contractar.
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 licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la
documentació següent llevat que ja estigui inclosa al RELI o altres registres:
o

Certificat d’inscripció al RELI O ROLEC, amb una declaració responsable que
les dades incloses no han sofert cap variació.

o

Indicar 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.

14.3 Un cop aportada la documentació per l’empresa licitadora, aquesta es
qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors
de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
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 i es procedirà a requerir la mateixa
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
Quinzena. Garantia definitiva
No procedeix de conformitat amb l’apartat K del quadre de característiques.
Setzena. Decisió de no atorgar la llicència d’ús privatiu i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no atorgar la llicència d’ús privatiu per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització de l’atorgament.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització de l’atorgament,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable
de les normes de preparació o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut.
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La compensació a les empreses licitadores 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.
Dissetena. Atorgament de la llicència d’ús privat
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena,
l’òrgan de contractació acordarà l’atorgament de la llicència d’ús privat a l’empresa
proposada com a 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.
17.2 La resolució d’atorgament de la llicència es comunicarà 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 seva formalització.
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.
Divuitena. Formalització de l’atorgament de la llicència d’us
privat
18.1 L’atorgament de la llicència d’ús privat no serà efectiva fins a la seva
formalització i signatura.
18.2 La formalització s’efectuarà en el termini de 15 dies de la notificació als
adjudicadors.
18.3 Si 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 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 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 La formalització de la llicència d’ús privatiu es publicarà en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
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III.DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
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 L del quadre de
característiques.
Vintena. Execució i supervisió
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin els plecs de
prescripcions tècniques i, de conformitat amb les instruccions que doni la persona
responsable del contracte.
Vint-i-unena. Compliment de terminis i correcta execució dels termes de la llicència
21.1 L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns.
21.2 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte de la llicència d’ús
privat o d’incompliment dels compromisos o condicions especials d’execució assumits
per l’empresa, l ’òrgan de contractació podrà acordar la imposició de les penalitats
següents, segons previsió de l’article 192 de la LCSP:
•
2 % del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, tenint en compte
que el total de les mateixes no pot superar el 50%.
21.3 Si el contractista incorregués en demora en respondre en cas d’avaria de les
màquines, prèvia petició del responsable municipal, per causes a ell imputables,
l’Administració podà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte o per la imposició de penalitats diàries a raó de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte (Iva exclòs), de conformitat amb l’article 193.3 LCSP
21.4 Si el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplerts
parcialment l’execució de les prestacions definides al contracte, l’Administració podrà
optar, ateses les circumstàncies, per la resolució del contracte o per la imposició de
penalitats del 5 % del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.
Vint-i-dosena. Persona responsable municipal
Es designa com a persona responsable del contracte, la senyora Sílvia Gassó Llenes,
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 determini si el retard en l’execució és produït per
motius imputables al contractista.
o Emetre informe sobre incompliments dels 5 o 6 ítems inclosos a la
Memòria Tècnica presentada per l’empresa al sobre B.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE L’EMPRESA

Vint-i-tresena. Responsabilitat de l’empresa
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. L’empresa
contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració. L’empresa
Vint-i-quatrena. Altres obligacions de l’empresa
Les obligacions de l’empresa són les que es desprenguin del present plec de clàusules
administratives així com del plec de prescripcions tècniques. p

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DE LA LLICÈNCIA D’US PRIVAT.
Vint-i-cinquena. Successió i Cessió de de llicència
31.1 Successió en la persona -article 98 LCSP-:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat adjudicatària, la
llicència 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, la
llicència continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi la llicència, 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’atorgament de la llicència 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 la
llicència.
L’empresa ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi
produït.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atorga la
llicència no reuneix les condicions de solvència necessàries, la llicència es resoldrà,
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa.
31.2 Cessió de la llicència -art. 214 LCSP-:
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquesta llicència es podran cedir per
l’empresa a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’atorgament de la llicència 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
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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 si aquestes constitueixen un
element essencial de la llicència.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix la llicència.
Vint-i-sisena. Subcontractació
26.1 L’empresa pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte de la llicència, d’acord amb el que preveu en l’apartat P del
quadre de característiques.
26.2 Les empreses s han d’indicar a la declaració responsable si tenen previst
subcontractar.
26.3 L’empresa ha 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.
26.4 L’empresa ha 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.
26.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
26.6 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.
26.7 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.
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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.
26.8 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.
26.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
26.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
26.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració podrà comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, 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 la
clàusula vint-i-dosena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats.

Vint-i-setena. Revisió de preus
En aquest contracte no opera la revisió de preus -art. 103 LCSP-.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA
Vint-i-vuitena. Resolució de l’autorització.
Són causes de resolució del contracte les següents:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del titular de la llicència o l’extinció
de la personalitat jurídica de la societat, sense perjudici del que preveu
l’article 98 relatiu a la successió.
2. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en
qualsevol altre procediment.
3. El mutu acord entre l’Administració i l’empresa.
4. L’incompliment de l’obligació principal de l’atorgament de la llicència, així
com l’incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals
en aquest plec.
5. La 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.
6. Qualsevol altra causa inclosa al present plec de clàusules o a la 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.
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En tots els casos, la resolució 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

Vint-i-novena.-. Règim de recursos
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.
Trentena.- 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’aquesta llicència.
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