Expedient C 01/2019

CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Expedient número: C 01/2019

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS I SEGUIMENT I
AVALUACIÓ DE LES CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ FETES DES D’AQUESTS
MITJANS

Pressupost base de licitació: 8.000,00 (IVA inclòs)
Valor estimat contractual: 19.835,25 € (IVA exclòs)
Finançament: Consell Comarcal del Baix Camp, Àrea de Turisme
Termini: Dotze mesos
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és servei de dinamització de les xarxes socials i seguiment i avaluació
de les campanyes de comunicació i promoció fetes des d’aquests mitjans.
1.2 Tenint en compte l’objecte i volum del contracte, no és considera adequat la seva divisió en
lots. En pro de la bona execució del contracte és convenient que les interaccions, fotografies,
entrades i cometaris als perfils de les xarxes socials de les Muntanyes de la Costa Daurada les
dugui a terme el mateix operador econòmic. L’objecte del contracte no és fraccionable i
constitueix una unitat funcional.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes és la següent:
CPV: 79340000-9 publicitat
Clàusula 2. Necessitats i idoneïtat del contracte
A través de la marca turística “Muntanyes de la Costa Daurada” es pretén dinamitzar
econòmicament els municipis dotant-los d’una base a partir de la qual desenvolupar el seu
sector turístic, que esdevindria el sector estratègic de dinamització de la zona.
En aquest marc d’actuació durant els darrers anys s’ha estat desenvolupant un important esforç
de promoció i comunicació de la nostra marca turística a través de la pàgina web
www.muntanyescostadaurada.cat i a través dels perfils que Muntanyes de la Costa Daurada té
a les diferents xarxes socials; Facebook (Muntanyes.delaCostaDaurada), Twitter
(@MuntanyesCD) i Instagram (@MuntanyesCD). La intenció, en definitiva, és la de potenciar la
comarca com a destinació turística atractiva i de qualitat per tal de fer d’aquest àmbit un dels
pilars bàsics de desenvolupament econòmic i social a la comarca.
Clàusula 3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El pressupost base de licitació és:
Vuit mil euros (8.000,00 €) IVA inclòs.
Aquest és el límit màxim de despesa que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan
de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la
licitació d’aquest contracte.
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3.2 El valor estimat del contracte (VEC) és:
Dinou mil vuit-cents trenta cinc euros i vint-i-cinc cèntims d’euro (19.835,25 €) IVA no inclòs.
Per al càlcul del valor estimat s’ha pres en consideració l’import total més les possibles
pròrrogues, sense incloure l’impost sobre el valor afegit.
3.3 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’impost
sobre el valor afegit. 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 La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és:
2019.1.432.22617 del pressupost de l’exercici 2019.
Clàusula 4. Termini de durada del contracte
4.1 El termini de durada del contracte serà de:
Dotze mesos (12 mesos).
El termini començarà a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
4. 2 Aquest contracte es podrà prorrogar anualment fins a un total tres anys (fins a l’any 2021
inclòs).
Clàusula 5. Règim jurídic del contracte
5. 1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec 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.
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.
5.3 En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol dels documents contractuals restants,
prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars, en el que es contenen els drets i
obligacions que assumiran les parts del contracte.
Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat
5

Expedient C 01/2019

Clàusula 6. Admissió de variants
No s'admeten alternatives o variants dels licitadors envers les condicions o termes d'execució
de l'objecte del contracte.
Clàusula 7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient de contractació serà ordinària i el procediment
d’adjudicació obert.
Clàusula 8. Mitjans de comunicació electrònics
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.
Clàusula 9. Aptitud per contractar
9.1 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:
a) Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de
la LCSP;
b) 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;
c) Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en aquest plec;
d) Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la
prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i
e) A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis,
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests
s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts
o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del
contracte.
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9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la
seva activitat, inscrits, si 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.
Clàusula 10.Solvència de les empreses licitadores
10.1 Solvència econòmica i financera:
L’acreditació de la solvència econòmica i financera dels licitadors es durà a terme mitjançant
l’aportació del volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes per un import igual o superior al valor estimat del contracte.
10.2 Solvència tècnica o professional:
L’acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de l’experiència el la realització de
treballs o subministraments del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del
contracte i s’acreditarà mitjançant una relació dels treballs principals efectuats en el curs de,
com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic
o privat i el requisit mínim serà que l’import anual acumulat sigui igual o superior al 70% del
valor estimat del contracte.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Clàusula 11. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes,
en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de SOBRE DIGITAL
del Perfil de Contractant, que trobareu a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Camp
(https://www.seu-e.cat/web/ccbaixcamp)
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.
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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 de 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
de 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/empreses/index.xhtm
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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.
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.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
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.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal.
La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi
subscrit.
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Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
b) Memòria tècnica, amb totes les indicacions pertinents dels passos que es duran a terme
per assolir els objectius marcats: comunicar turísticament les Muntanyes de la Costa
Daurada a través de les xarxes socials, dur a terme accions de promoció específiques,
millorar el posicionament web, etc.
CONTINGUT DEL SOBRE B

c) Proposta del número d’idiomes amb els que es realitzaran les entrades diàries a cada
xarxa social.
d) Proposta amb el número de fotografies pròpies que es publicaran cada setmana a les
xarxes socials.
e) Proposta de preu final, que ha d’incloure el total de les despeses.
f)

El preu també inclou la cessió de drets de total explotació de la propietat intel·lectual i
les fonts dels elements elaborats per la empresa i objecte del contracte. Aquesta cessió
no ha de tenir cap tipus de limitació sobre l’explotació de la propietat intel·lectual, en
especial els drets de reproducció, distribució, etc. L’adjudicatari reconeix i accepta que
els drets d’autor es consideren satisfets en el preu en que s’adjudiqui.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses. La persona o les
persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC.
Clàusula 12. Mesa de contractació
12. 1 La Mesa estarà constituïda per:
Una Presidenta: Sra. Rosa M. Abelló Borràs, Vicepresenta 1a del Consell comarcal del Baix Camp.
Un secretari: Sr. Joan Manuel Abelló, Secretari general del Consell comarcal del Baix Camp.
Els Vocals:
Sr. Joan Manuel Abelló, Secretari general del Consell comarcal del Baix Camp.
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Sra. Maria Rosa Pérez ,Interventora general del Consell Comarcal del Baix Camp.
Sr. David Sánchez Blasco, Tècnic del Consell Comarcal del Baix Camp.
Sr. Jordi Gomà Safont, Tècnic de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp.
12.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda 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.
12.3 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.
12.4 Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
12.5 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 requerirles 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.
12.6 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.
12.7 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.
12.8 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-vuitena.

Clàusula 13. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
13.1 Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als
criteris d’adjudicació següents:
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d) Criteris de valoració:
1. Idiomes de més, a part dels obligatoris català i castellà, en que es faran les publicacions
a les Xarxes Socials: De 0 a 5 punts (2,5 punts per idioma).
2. Nombre de fotografies pròpies que es publicaran setmanalment a més a més de les dues
obligatòries: De 0 a 5 punts (1 punt per fotografia).
3. Oferta econòmica: De 0 a 10 punts. La puntuació serà proporcional a la baixa global
ofertada i es calcularà en els termes següents:
Al preu més econòmic se li dona la màxima puntuació, és a dir 10 punts.
La resta d’ofertes obtenen la puntuació proporcionalment:
Preu més baix x 10
= puntuació
Preu de l’oferta que es calcula
En cas d’empat en la puntuació obtinguda s’utilitzaran com a criteris de desempat els establerts
a l’article 147 de la LCSP.
Clàusula 14. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per ordre decreixent de
valoració i identificada l’oferta més avantatjosa econòmicament. Per realitzar aquesta
classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats, podent sol·licitar aquells
informes tècnics que estimi pertinents.
14.2 L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa,
requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per
a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a continuació:
Empreses no inscrites en el (RELI) o en el (ROLECE) o que no figurin en una base de dades
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.
-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica.
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una
fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o
compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits
formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre
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-

-

Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies
d’escriptures d’apoderament.
Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del
certificat de classificació corresponent.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en aquests plecs.

Empreses inscrites en (RELI) o en el (ROLECE) o que figurin en una base de dades nacional d’un
Estat membre de la Unió Europea.
-

Document que acrediti la inscripció al Registre corresponent.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix en aquests plecs.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en aquests plecs.

14.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, 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.
14.4 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.
14.5 Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o
en altres declaracions presentades pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el
sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Clàusula 15. Garantia definitiva
El licitador que presenti la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l’article 145 de la
LCSP, ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 (5%)
del preu final ofert, exclòs l’impost sobre el valor afegit.
Clàusula 16. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
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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.

Clàusula 17. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària,
dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
Clàusula 18. Formalització i perfecció del contracte.
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. L’empresa o
les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent
al seu càrrec les despeses corresponents.
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà no més tard dels quinze dies hàbils següents al
dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma que preveu
l’article 151 de LCSP.
18.3 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 contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 19. Condicions especials d’execució
19.1 Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per
part de l’empresa contractista seran les següents:
a) La redacció de tot el contingut objecte de la prestació del servei es durà a terme tenint en
compte un llenguatge inclusiu i no sexista.
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19.2 Aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligacions essencials
contractuals i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte segons el que estableix
l’article 211 de la LCSP.

Clàusula 20. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses
contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix aquest plec.
Clàusula 21. Programa de treball
Per aquesta licitació no serà necessària presentació d’un programa de treball.
Clàusula 22. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte. Si
l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, el Consell Comarcal del Baix Camp podrà optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per
la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
22.2 El Consell Comarcal del Baix Camp tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista
incompleix parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les
prestacions definides en el contracte.
22.3 Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un
altre de més curt.
22.4 En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia
per part del Consell Comarcal del Baix Camp.
22.5 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la
imposició de les penalitats següents:
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a) Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros
per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
b) Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 (5%) del preu
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
c) El Consell Comarcal del Baix Camp té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats
anteriors respecte a l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, o quan la
demora en el compliment d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el
termini total.
22.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.
Clàusula 23. Persona responsable del contracte
23.1 Es designa com a responsable d’aquest contracte el Senyor Jordi Gomà Safont, tècnic del
departament de Turisme.
23.2 Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
Clàusula 24. Resolució d’incidències
24.1 Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
24.2 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.
Clàusula 25. 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 al Consell Comarcal del Baix Camp i no
vinculant.
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Clàusula 26. Abonaments a l’empresa contractista
26.1 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.

26.2 Les dades de facturació del contracte seran les següents:
Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp
NIF: P9300003B
Adreça: C. Doctor Ferran, 8. 43202 Reus
Departament: Turisme
Objecte: Gestió dels diferents perfils a les xarxes socials de la marca turística Muntanyes de la
Costa Daurada.
Número d’expedient: C 01/2019
Import: ________________
Número de compte bancari: _____________________________________________________
Clàusula 27. Responsabilitat de l’empresa contractista
27.1 L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme,
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.
27.2 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.
Clàusula 28. Altres obligacions de l’empresa contractista
L’empresa contractista també està obligada a:
a) Assistir a dues reunió mensuals de treball. Assistència presencial a les reunions que se
celebraran a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp.
Clàusula 29. Prerrogatives de l’Administració
El Consell Comarcal del Baix Camp tindrà les prerrogatives enumerades a l’article 190 de la LCSP.
El seu exercici es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
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Clàusula 30. Modificació del contracte
Aquest contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203
a 207 de la LCSP.
Clàusula 31. Suspensió del contracte
Aquest contracte podrà ser suspès d’acord amb el estableix l’article 208 de la LCSP.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE
Clàusula 32. Successió i Cessió del contracte
La successió en la persona del contractista és durà a terme d’acord amb l’article 98 de la LCSP.
Aquest contracte no podrà ser objecte de cessió contractual.
Clàusula 33. Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
Clàusula 34. Revisió de preus
El contracte no serà objecte de revisió de preus, de conformitat amb la Llei 2/2015, de 30 de
març, de desindexació de l’economia espanyola i l’article 103 de la LCSP.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 35. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
311 de la LCSP.
Clàusula 36. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
36.1 El termini de garantia mínim és 2 mesos i començarà a computar a partir de la finalització
dels serveis.
36.2 Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. Un cop s’hagin acomplert per
l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que
hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es
procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord
amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
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Clàusula 37. Resolució del contracte
Les causes de resolució contractuals seran les establertes a l’article 2011 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, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
Clàusula 38. Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el
que estableix la Llei 26/2010 i la Llei 39/2015 o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998.
Clàusula 39. 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.
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