Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TURISME CULTURAL PER A GENT
GRAN DE BARBERÀ DEL VALLÈS
__________________________________________________________________________
EXPEDIENT MUNICIPAL NÚM. N774150021
Procediment d’adjudicació:
Entitat convocant:
Codificació:

Negociat sense publicitat
Ajuntament de Barberà del Vallès
Segons l'apartat A) de l'annex I

Abreviatures sobre normativa utilitzades:
TRLCSP:

Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

RGCLAP:

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

I. Objecte del contracte.- El present Plec té per objecte la realització del servei de turisme
cultural per a gent gran de Barberà del Vallès que, junt amb la seva codificació, figuren a
l'apartat A) del quadre de característiques annex (annex 1).
A la licitació i execució del contracte regiran, a més de la normativa legal aplicable, aquest
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques (annex 2).
II. Necessitats administratives a satisfer.- Les necessitats administratives a satisfer i els
factors que intervenen en el present contracte estan acreditats a l'expedient corresponent.
III. Naturalesa del contracte.- Aquest contracte té naturalesa administrativa, d’acord amb
l’article 19 del TRLCSP i es tipifica com a contracte de serveis segons es defineix a l’article
10 del TRLCSP i d’acord amb la regulació establerta per aquest tipus de contracte, entre
d’altres, als articles 301 i següents de la llei esmentada.
Per tant, el règim jurídic establert en aquest Plec serà el que regirà en la preparació d’aquest
contracte, així com en la seva adjudicació i execució, amb els efectes que se’n derivin durant
i fins a la seva extinció.
IV. Òrgan de contractació.- Per raó de l'import del contracte, és l'Alcaldia l'òrgan competent
d’aquesta contractació, en exercici de les facultats que li atribueix la Disposició addicional
segona del TRLCSP. Tot això sense perjudici de la possibilitat de delegació d’aquestes
facultats i competències, d’acord amb l'article 51 del TRLCSP.

Aquest òrgan podrà també designar una persona responsable del contracte a la qual
correspondrà supervisar la seva execució, així com adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta prestació del servei, dins
l'àmbit de facultats que aquest òrgan li atribueixi.
V. Perfil del contractant.- Atès el tipus d’actuació i procediment a seguir en aquesta
contractació, en la pàgina web municipal www.bdv.cat s’inclourà la informació adient,
conforme a les previsions establertes a l'article 53 del TRLCSP.
VI. Finançament del contracte.- El contracte es finançarà amb càrrec a l'aplicació
pressupostària que figura a l'apartat C) de l'annex I.
VII. Pressupost base de licitació.- El preu màxim de licitació serà el què figura a l'apartat
B)1 de l'Annex I.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El valor estimat del contracte, serà el que figura a l'apartat B)2 de l'Annex I.
VIII. Durada del contracte i possibles pròrrogues.- El contracte tindrà la durada màxima
que figura a l'apartat D) de l'annex 1.
IX. Tramitació de l’expedient i procediment d'adjudicació.- L’expedient es tramitarà de forma
ordinària, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per raó de l'import del contracte i en
virtut d'allò que estableixen els articles 138, 169, i 174 del TRLCSP.
X. Capacitat per contractar.- Estan capacitades per contractar les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que acreditin la seva
solvència econòmica en els termes de l'art. 75 del TRLCSP, i en particular, mitjançant:
-

Declaracions apropiades d'entitats financeres
Declaració sobre el volum de negoci en els exercicis 2013 ó 2014

I la seva solvència professional o tècnica en els termes de l'art. 78 del TRLCSP, i en particular,
mitjançant:
-

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.

Els licitadors no podran estar afectats per cap de les circumstàncies que esmenta l’art. 60 del
TRLCSP com a prohibitives per contractar.
Les empreses esmentades hauran de tenir com a finalitat realitzar activitats que tinguin relació
directa amb l’objecte del contracte i disposin d’una organització dotada d’elements personals i
materials suficients per a la correcta execució del contracte.
XI. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions.- La documentació per
prendre part en el procediment negociat es presentarà, dins el termini que s'estableixi en la
invitació corresponent, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Ps Doctor Moragas, 224,– 08210
Barberà del Vallès-, de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.
-

-

-

La documentació que es relaciona a l’art. 146 del TRLCSP, o en el seu defecte, una
declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració, en el benentès que el licitador a favor del
qual recaigui proposta d’adjudicació haurà d’acreditar la possessió d’aquella documentació
prèviament a l’adjudicació del contracte (annex 3); així com la declaració voluntària
d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació segons model (annex 4), que anirà dins
d’un sobre on s’identificarà clarament “SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA: procediment negociat sense publicitat contractació del servei de
Turisme Cultural per a gent gran de Barberà del Vallès”.
Tots aquells documents que continguin aspectes de negociació a valorar a través de judicis
de valor. Veure aparta J de l’Annex I. S'inclourà també una memòria descriptiva, segons es
detalla en l'Annex 2 Plec de prescripcions tècniques. Aquesta documentació vindrà
continguda dins d’un sobre on s’identificarà “SOBRE NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I
CRITERIS A AVALUAR A TRAVÉS DE JUDICIS DE VALOR: procediment negociat
sense publicitat contractació del servei de Turisme Cultural per a gent gran de Barberà
del Vallès”.
L’oferta econòmica segons model (annex 5), que vindrà continguda dins d’un sobre on
s’identificarà “SOBRE NÚM. 3: OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: procediment negociat sense publicitat
contractació del servei de Turisme Cultural per a gent gran de Barberà del Vallès”.

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya, restaran eximides de presentar tota la documentació referida, a excepció de la
solvència financera, econòmica i tècnica específica, si s'escau, si no consta en el Registre de
Licitadors, sempre i quan aporti la diligència d'inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi
caducat.
XII. Aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació.- Els aspectes econòmics i tècnics
objecte de negociació (art. 176 TRLCSP) seran els que figuren a l'apartat G) de l'annex 1.
XIII. Garantia provisional .- Ateses les característiques del contracte no caldrà establir garantia
provisional.
XIV. Garantia definitiva.- La garantia definitiva serà del 5% del pressupost del contracte i es
constituirà a la Tresoreria Municipal en qualsevol de les formes previstes a l’art. 96 del TRLCSP.

XV. Drets i obligacions de les parts.- Els drets i obligacions de les parts seran aquells que
resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable.
XVI. Mesa de contractació.- Atès el procediment d’adjudicació no hi ha previst la constitució de
Mesa de contractació.
XVII. Documentació a presentar pel futur adjudicatari.- L’òrgan de contractació requerirà al
licitador que hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies
hàbils, presenti la documentació a què es refereix la declaració continguda a l’Annex 3, així com
justificació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com perquè constitueixi en la Tresoreria municipal la garantia definitiva.
XVIII. Adjudicació del contracte.- L’adjudicació del contracte es resoldrà dins del cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació assenyalada a la clàusula XVII, mitjançant
resolució motivada que es notificarà a l’adjudicatari i la resta d’interessats i es publicarà en el
perfil del contractant de l’Ajuntament.
XIX. Formalització del contracte.- L’Administració i el contractista hauran de formalitzar el
contracte de serveis en document administratiu, dins els 15 dies hàbils següents al de notificació
de l’adjudicació, constituint títol suficient per accedir a qualsevol Registre.
El contractista, a més del contracte, haurà de firmar el Plec de clàusules administratives
particulars, si no estigués incorporat en el mateix contracte.
XX. Règim de pagament.- El pagament es realitzarà mitjançant dues factures que caldrà que
siguin prèviament conformades pels serveis tècnics municipals, i que es presentaran finalitzat
cada viatge.
Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, indicant el següent codi gestor: 515SA.
Les característiques per a poder elaborar i presentar aquestes factures electròniques les
trobareu informades al següent enllaç de la web de l’Ajuntament:
http://www.bdv.cat/bdv/apartats/index.php?apartat=7173.
XXI. Revisió i/o adequació de preus.- Atesa la durada del contracte no li és aplicable la revisió
de preus, conforme a l’art. 89 del TRLCSP.
XXII. Causes de resolució.- Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 223
i 308 del TRLCSP.

XXIII. Termini de garantia del contracte.- Una vegada realitzat el servei (dos viatges per any) i
aprovada la liquidació del contracte es retornarà la fiança sempre i quan no en resulti cap
responsabilitat del mateix.
XXIV. Cessió i subcontractació.- L'adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i
obligacions que neixin del contracte, mitjançant l'autorització expressa i per escrit de
l'Ajuntament, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 226 del TRLCSP.
XXV. Penalitats.- El retard en la realització dels treballs objecte d’encàrrec per causes
imputables a l'adjudicatari podrà ser motiu de sanció d'acord amb l'art. 212 del TRLCSP, sense
perjudici que l'Ajuntament opti per la resolució del contracte.
XXVI. Règim jurídic de la contractació.- El règim jurídic del present contracte es troba
constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i per la la seva normativa de desplegament, així
com per la resta de normativa legal aplicable.
XXVII. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i
mediambientals.- El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades
personals, i en matèria mediambiental.
XXVIII. Jurisdicció competent.- Les qüestions de litigis sorgits sobre interpretació, modificació,
resolució i efectes dels contractes seran resolts per l'òrgan de contractació, les resolucions del
qual esgotaran la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, segons la llei
d’aquesta jurisdicció.
Barberà del Vallès, 19 d'octubre de 2015
La Cap de Secció de Contractació

Jennifer Corral Jiménez

ANNEXOS:
-

Quadre de característiques (Annex 1)
Plec de prescripcions tècniques (Annex 2)
Declaració responsable (Annex 3)
Model d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació (Annex 4)
Model de proposició econòmica (Annex 5)

ANNEX 1
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Contractació per a la prestació del servei de turisme cultural del programa d’envelliment actiu
per a la gent gran de l’Ajuntament de Barberà.
CODIFICACIÓ
Categoria 26 (Annex II TRLCSP): Servei d'esbarjo, culturals i esportius.
CPV Categoria 20:
63500000-4 "Serveis d'agència de viatges, operadors turístics i assistència al turista".
63516000-9 "Serveis de gestió de viatges".
PROCEDIMENT
Negociat sense publicitat
TRAMITACIÓ
Ordinària
B. DADES ECONÒMIQUES.
B.1 Pressupost de licitació (1 any): 36.300,00 € (30.000 € + 6.300,00 € 21% d'IVA)
B.2 Valor estimat del contracte (1+1 anys): 72.600,00 € (60.000,00 €+ 12.600,00 € 21%
d'IVA)
B.3 Forma de pagament: prèvia presentació de factura electrònica un cop finalitzat cada
viatge. Codi 515SA.
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
C.1 Aplicació pressupostària:
2016.515.334.22799 (Gent gran. Altres treballs per empreses)
D.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà fins a la finalització dels dos viatges per a l'any 2016, podent-se
prorrogar per un any més (2 viatges més durant l'any 2017).
E.- GARANTIA PROVISIONAL
Cap
F.- GARANTIA DEFINITIVA
5% de l’import d’adjudicació.
Termini de garantia del contracte.- Una vegada realitzat el servei (dos viatges per any) i
aprovada la liquidació del contracte es retornarà la fiança sempre i quan no en resulti cap
responsabilitat del mateix.

G.- ASPECTES ECONÒMICS I TÈCNICS OBJECTE DE NEGOCIACIÓ (TOTAL 100 punts):
Criteris avaluables de forma automàtica (90 punts):
1.- La valoració per aquesta millora econòmica és fins a 51 punts. Per a la valoració de l’oferta
econòmica s’aplicarà la formula següent: P= 51*(OM/OF)
P: puntuació obtinguda.
OM: Oferta més baixa.
OF: Oferta del licitador
2.- Per entrades de pagament al patrimoni cultural i paisatgístic (descripció) que estiguin incloses
en el preu, fins a un màxim de 21 punts.
•
•
•

Preu de l' entrada d'1 a 3,99€ per visita .............. 0,5 punts
Preu de l'entrada de 4 a 9'99€ per visita.............. 1,5 punts
Preu de l'entrada de 10€ o més per visita ............. 3 punts

3.- Per pernoctació en ruta per a destinacions a 900 Km o més des de Barberà del Vallès en el
viatge d'anada i/o tornada. Es valorarà amb 2 punts per pernoctació fins a un màxim de 8
punts
4.- Proposta d'estada en un hotel a menys de 800 metres del centre històric d'una capital o
d'una població amb interès cultural reconegut. Es valorarà amb 5 punts per hotel fins un màxim
de 10 punts.
Criteris avaluables en base a judicis de valor (10 punts):
1.- Proposta d'activitats i/o visites complementaries tals com activitats de salut, natura o tallers
complementaris o relacionats amb les visites, incloses en el preu, i diferents a les que es
puntuen en l'apartat 2 dels criteris de valoració automàtics, es valorarà que siguin adequades
per a persones grans. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts.

ANNEX 2
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TURISME CULTURAL PER A LA GENT GRAN PER A
L’ANY 2016 DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars descriu a continuació les característiques de
la contractació del servei de Turisme Cultural, i en concret els licitadors hauran de presentar una
memòria descriptiva del servei, i incloure-la en el sobre 2 de la seva oferta, amb el següent
contingut:
A) Contractació dels serveis inherents a les estades de turisme per a persones de 60 anys i
més, a partir d'ara gent gran.
B) 100 places any, en dos viatges, a llocs diferents, per a 50 persones cada un.
C) Destinacions a Espanya
Tot això haurà de presentar-se una memòria descriptiva (presentada en un llapis de memòria i
en un dossier en suport paper) degudament indexada i amb les pàgines numerades, en el qual
s’especifiqui tots els requisits que conformen aquest plec.
1.- Destins:
Requisits i característiques.
1. Un mínim de 4 propostes diferents d’estades de turisme, d’entre les quals en pugui fer
una selecció de dos i que incloguin rutes històriques i/o destinacions de turisme de
natura.
2. Cada proposta de destinació haurà de comptar amb 50 places, més 2 places per
monitors i/o acompanyants
3. Les destinacions proposades hauran de ser variades.
4. Les dates de realització dels viatges poden comprendre des del mes abril fins a finals de
juny. En casos excepcionals podrà incloure el mes de març i la segona quinzena de
setembre i tot octubre. La sortida haurà de ser en dia laborable.
5. Cal presentar el programa detallat de les excursions i serveis inclosos (full de ruta) per
cada una de les destinacions proposades, en el qual haurà de consta els quilometres de
cada despláçament.
2.- Condicions de l’allotjament:
Requisits
1. L’allotjament serà en hotels de tres estrelles o superior, amb estades de 6 dies i 5 nits.
Excepcionalment es valorarà l’oferta d’un equipament que no compleixi aquest requisit,
però que per la seva ubicació en el destí escollit, i a criteri de l’empresa representi una
opció de millora, i sempre i quant reuneixi les altres condicions que es demanen.
L’empresa adjudicatària presentarà una descripció detallada de les condicions de les
instal·lacions hoteleres que es presentin en l’oferta.
2. Les estades seran en règim de pensió complerta amb begudes incloses.

3. Estaran inclosos tots els àpats des del dinar del primer dia fins el dinar de l’últim dia.
Sempre que les distancies així ho facin aconsellable i necessari, el dinar del primer i
últim dia es farà en ruta i en un restaurant de categoria igual o similar als de l’estada.
4. En el cas que sigui necessari els establiments hotelers facilitaran dietes especials per al
viatgers que així ho requereixin.
5. Els hotels hauran d’estar propers als nuclis de les poblacions i/o ben comunicats amb
aquestes.
6. Els hotels hauran de complir la normativa vigent en cada Comunitat Autònoma referent
a les normes d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques que estableix la llei
per establiments hotelers.
7. Es requereixen habitacions dobles amb llits separats i amb bany individual. L’establiment
hoteler haurà de tenir calefacció i ascensor per accedir a les habitacions i als espais
comuns.
8. Els hotels facilitaran, si és necessari, un màxim de 4 habitacions d'us individual per
tanda, sense cost addicional.
9. Els hotel facilitaran una pre-reserva de 4 habitacions individuals amb suplement
addicional per us individual a càrrec del client.
10. Els hotels facilitaran, si és necessari, 3 habitacions triples per estada amb llits adequats
a persones de més de 60 anys.
11. L’establiment contarà amb espais comuns amb capacitat suficient per a realitzar
activitats simultàniament tots els usuaris d’aquestes estades de vacances.
12. Les poblacions on es trobin els hotels han de tenir accés els serveis mèdics i
assistencials de la xarxa pública. Pel que fa als serveis farmacèutics l’establiment hoteler
ha de garantir el subministrament si la població no disposa de farmàcia.
3.- Trasllats, excursions i activitats durant el viatge
Requisits:
1. Tots els viatges preveuran el desplaçament des de Barberà del Vallès.
2. La sortida serà en dia laborable, al mati.
3. Com a minin cada viatge haurà de contemplar, una activitat per dia d’estada. Aquesta
podrà ser una excursió o una visita al patrimoni cultural o natural o una activitat
dirigida d’interès per a la gent gran.
4. El programa d’excursions ha de recollir els llocs i les zones d’interès paisatgístic, cultural
i etnogràfic de la zona, i les visites als indrets més importants de la zona (museus,
catedrals, patrimoni rural, entre altres).

5. El programa de visites cultural haurà d’incloure com a mínim 3 entrades de pagament a
museus, parcs naturals i altres monuments (catedrals, esglésies, etc.) que tinguin
interès en ser visitats en cada una de les destinacions proposades.
6. Per els trasllats als destins presentats en l’oferta i per a les excursions proposades que
es realitzin en autocar, l’empresa adjudicatària haurà de garantir les clàusules següents.
I. Els autocars hauran de garantir una capacitat de 55 places, més la del conductor, i
hauran de ser còmodes i de fàcil accessibilitat, atès que els usuaris són persones
més grans de 60 anys.
II. Els autocars hauran de portar DVD o similar per poder visualitzar pel·lícules, així
com microfonia per a la guia .
III. És responsabilitat de l’empresa adjudicatària la seguretat dels autocars i el
compliment de la legislació vigent.
IV. Es responsabilitat del contractista que el conductor conegui anticipadament la ruta
que haurà de realitzar durant els dies de viatge.
4.- Equip professional:
L’equip professional haurà de comptar amb els professionals següents:
4.1.- Per cada un dels viatges:
Guia turístic, bilingüe en català i castellà, que actuarà també com a coordinador de
l’estada del grup i enllaç directe amb els serveis tècnics municipals.
En cada viatge es comptarà amb el servei d’una persona, facilitada pel contractista, i
que tindrà per missió supervisar el bon funcionament de la sortida i arribada dels
grup a Barberà del Vallès.
4.2.- Per a tot el programa de vacances:
Un/a coordinador /a de camp, que serà el representant de l’empresa adjudicatària i
interlocutor amb la tècnica municipal. Serà la persona que vetllarà per el bon
funcionament de les estades. Aquesta persona haurà d'estar localitzable 24 h per
possibles contingències que es puguin produir. Aquesta persona tindrà també com a
missió la presentació de cada una de les destinacions i en la jornada de presentació
del programa, si s’escau, que organitzi la corporació.
Les altres funcions a desenvolupar seran definides de forma conjunta entre les
tècniques municipals responsables del programa i l’empresa adjudicatària, però com
a mínim inclouran la presentació d’una memòria final que reculli l’anàlisi de totes les
estades de vacances i la valoració feta per les persones participants i els/ les guies.
aquesta memòria s'haurà de presentar anualment, com a màxim 1 mes desprès de
finalitzar el darrer viatge

5.- En quant a les consideracions generals:
1. L’adjudicatari es responsabilitza de l’organització, execució i coordinació de totes les
tasques pertinents per a una eficaç prestació del servei objecte d’aquest contracte, amb
l’aportació de tots els mitjans personals i materials necessaris.
2. L’empresa adjudicatària destinarà una sola persona que coordinadora i actuarà com a
interlocutor davant l’Ajuntament per a totes les estades de vacances.
3. Els responsables tècnics municipals podran realitzar una visita de prospecció als destins
proposats i a les instal·lacions hoteleres, per tal de verificar la idoneïtat. El transport,
àpats i estances seran a càrrec del licitador.
4. En cada viatge o estada de turisme es podran realitzar algunes visites puntuals per part
d’algun membre de la corporació municipal. L’adjudicatari es farà càrrec de les gestions
per assegurar l’allotjament i la manutenció amb la resta del grup així com de les
despeses que això comporti.
5. L’empresa adjudicatària es farà responsable del disseny i l’edició dels 3.600 exemplars
a color del fulletó informatiu del programa “Turisme cultural +60”. El contingut del mateix
serà acordat i supervisat pels serveis tècnic del Programa Municipal de Gent Gran.
6. El guia acompanyat haurà de ser competent en català i castellà com a mínim, en el cas
del viatges per Espanya, i si fos el cas en al llegua del país estranger que és visiti.
7. El/la guia mantindrà una reunió amb la tècnica municipal a les oficines dels serveis
tècnics de gent gran abans del inici dels viatges i/o sempre que sigui la primera vegada
que viatgi amb un grup.
8. Altres serveis generals o específics per a cada destinació que siguin necessaris per al
bon funcionament del programa al llarg del seu desenvolupament.
9. El contractista presentarà a l’Ajuntament a la signatura del contracte, copia de la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil i l’assegurança multiservei que té subscrita per
aquests casos i que haurà d’incloure les despeses de trasllat de l’afectat i el seu
acompanyant en cas de accident, hospitalització o defunció.

ANNEX 3

"En/Na.................................., amb NIF núm. ............, en nom propi (o en representació de
l’empresa ....................., amb CIF núm. ................, domiciliada a ................ carrer..................
núm. ..........), manifesta:
a) que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la licitació relativa a ...
b) que reuneix totes i cada una de les condicions d’aptitud per a contractar amb el sector públic,
conforme estableixen els arts. 54 i ss. del TRLCSP.
c) que no concorre en cap de les prohibicions per a contractar que preveu l’art. 60 del TRLCSP.
d) que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
e) que està en disposició de mostrar en qualsevol moment que li requereixi aquest Ajuntament
la documentació que acredita els esmentats extrems, així com aquella d’altra acreditativa del
compliment dels requisits previs, en els termes de l’art. 146 del TRLCSP, i que, en tot cas,
així procedirà per al supòsit que resultés adjudicatari.

Lloc, data i signatura del licitador."

ANNEX 4
MODEL DE DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS DE COMUNICACIÓ
En/Na ........................... amb DNI núm. .............., amb domicili a efectes de notificació a , carrer
.............., núm.......... , en nom propi o en representació de ...............,
DECLARO:
Que accepto com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions en els tràmits d’aquesta
contractació i de l’adjudicació, sense perjudici que aquestes comunicacions també es facin pels
mitjans que estableixin les disposicions vigents, el telèfon, el fax i el correu electrònic següents:
Adreça postal:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic
(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX 5.- MODEL DE PROPOSICIÓ

"En/Na.................................., amb NIF núm. ............, en nom propi (o en representació de
l’empresa ....................., amb CIF núm. ................, domiciliada a ................ carrer..................
núm. ..........), manifesta:
a) que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al servei
...
b) que es compromet a portar a terme el servei esmentat amb subjecció al Plec de clàusules
administratives particulars i al de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament, per la
quantia de:
................... € (en lletres i xifres)
En aquesta quantitat no s’inclou l’Impost sobre el Valor Afegit, l’import del qual és de
.................... € (en lletres i xifres) que serà repercutit com a partida independent.
c).- Entrades de pagament al patrimoni cultural i paisatgístic (incloses en el preu)
Preu entrades
Preu de l'entrada d'1 a 3,99€ per visita
Preu de l'entrada de 4 a 9,99€ per visita
Preu de l'entrada de 10€ o més per visita

Número i descripció

d).- Pernoctació en ruta per a destinacions a 900 Km o més des de Barberà del Vallès en el
viatge d'anada i/o tornada.
e).- Proposta d'estada en un hotel a menys de 800 metres del centre històric d'una capital o
d'una població amb interès cultural reconegut.

Lloc, data i signatura del licitador."

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TURISME CULTURAL PER A GENT GRAN DE
BARBERÀ DEL VALLÈS
__________________________________________________________________________
EXPEDIENT MUNICIPAL NÚM. N774150021
Tramitació:
Procediment d’adjudicació:
Entitat convocant:
Codificació:

Ordinària
Negociat sense publicitat
Ajuntament de Barberà del Vallès
Segons l’apartat A) de l’annex I

Informe del Secretari de la Corporació:
Examinat el Plec de clàusules administratives particulars que precedeix, junt amb el de
prescripcions tècniques annex, que han estat redactats pels serveis jurídics i tècnics de l’Àrea de
Serveis Territorials, s’informa favorablement en aplicació d’allò previst a l’article 275 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Barberà del Vallès, ...................................... 2015

José Antonio Martínez Martínez
Secretari general accidental
Informe de l'Interventor/a de la Corporació:
Examinat el Plec de clàusules administratives particulars que precedeix, junt amb el de
prescripcions tècniques annex, que han estat redactats pels serveis jurídics i tècnics de l’Àrea de
Serveis Territorials, s’informa favorablement pel que fa a les clàusules de transcendència i
contingut econòmic i pressupostari, en aplicació d’allò previst a l’article 275 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Barberà del Vallès, .................................... 2015

Núria Castellà Pouget
Interventora accidental

