PLEC DE
CLÀUSULES
PARTICULARS
Contractació
NO HARMONITZADA

Per al subministrament i instal·lació
d’una carpa a la pista de Hoquei sobre
Patins en Linia al carrer Extremadura a
Sant Adrià de Besòs.
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Seu del Consorci del Besòs
Adreça: Carrer Olímpic, s/n, 2ª planta - 08930 Sant Adrià
de Besòs
Data: 8 d’agost de 2011
Hora: 12:00 hores

OBERTURA SOBRE NÚM. 2
Seu del Consorci del Besòs
Adreça: Carrer Olímpic, s/n, 2ª planta - 08930 Sant Adrià
de Besòs
Data: 11 d’agost de 2011
Hora: 12:00 hores

QUADRE-RESUM DE
CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
Subministrament i instal·lació d’una carpa a la pista de Hoquei sobre Patins en Linia al
carrer Extremadura a Sant Adrià de Besòs.

PROCEDIMENT: Obert
TRAMITACIÓ: Ordinària
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 69.173,62 Euros (IVA exclòs)
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 69.173,62 Euros (IVA exclòs)
TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: 2 mesos
TERMINI DE GARANTIA: 2 anys
GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix
GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació
CAPACITAT I SOLVÈNCIA: veure clàusula 9 del Plec
ASSEGURANCES: 300.000 euros
DESPESES DE PUBLICITAT: Seran a càrrec de l’adjudicat
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SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA CARPA A LA PISTA DE HOQUEI
SOBRE PATINS EN LINIA AL CARRER EXTREMADURA A SANT ADRIÀ DE
BESÒS
Tipus Contracte: SERVEIS
Tramitació: ORDINÀRIA
Procediment: OBERT
Núm. Exp.: 38/11

Codi CNPA: .....................
Codi CPV: ........................
(En cas de publicitat comunitària)

1. Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació promoguda pel Consorci Del Besòs, per
a la instal·lació i el subministrament d’una carpa desmuntable de 25m d’ample per
44m de llarg i 4m d’alçada, formada per estructura d’acer mitjançant pòrtics a dues
aigües i lones d’alta resistència i durabilitat per a la formació de la coberta.
Per tal de tenir un document que validi per part del Consorci del Besòs la
instal·lació d’aquesta nau, caldrà elaborar un avantprojecte de la instal·lació de la
carpa a realitzar, per un tècnic competent, i caldrà que aquest realitzi la direcció de
la instal·lació. El avantprojecte contindrà el nivell de detall necessari i la descripció
dels diferents elements (memòria, pressupost, plànols i Estudi de Seguretat i
Salut), per tal de que sigui un document d’instal·lació de la carpa, en el lloc on
indica el Plec Tècnic. Amb posterioritat a l’adjudicació, l’adjudicatari visarà e
Projecte al corresponent Col·legi Professional.

2. Justificació de la necessitat del contracte.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació/aspectes de negociació
estan acreditats a l’expedient.

3. Pressupost de l’encàrrec
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de
seixanta-nou mil cent setanta-tres euros amb seixanta-dos cèntims (69.173,62 €),
IVA exclòs. El pressupost contè la totalitat del contracte.
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de
licitació.
L’IVA que correspon aplicar és el 18 % i ascendeix a la quantitat de 12.451,25
euros.

4. Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 76 i
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
és de seixanta-nou mil cent setanta-tres euros amb seixanta-dos cèntims
(69.173,62), IVA exclòs.

5. Aplicacions pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 155-650.99.00 del pressupost de l’any 2011, i en
tot cas condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits, aprovada
provisionalent per resolució de gerència de 28 de juny de 2011 (BOP de
5.07.2011).

6. Termini d’execució
Els treballs de subministrament i instal·lació d’una carpa a la pista de Hoquei sobre
Patins en Linia al carrer Extremadura a Sant Adrià de Besòs, tindran un durada de
2 mesos a comptar des de la signatura del contracte. Aquest termini es pot reduir a
la baixa en l’oferta que l’empresa presenti.

7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que
estableixen els articles 134 i 141 a 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la
present contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 900 euros.
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8. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el
termini que s’estableixi en l’anunci corresponent, a les oficines del Consorci del
Besòs, carrer Olímpic, s/n, 2ª planta, 08930 Sant Adrià de Besòs, de dilluns a
divendres laborables, de 8:30 hores a 15:00 hores, podent ésser també enviada
per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar a l’Oficina de Correus
dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la
seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit Servei/Organisme el mateix
dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini
esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de
la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà
admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o
degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres, dins de cadascun
dels quals s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells
inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del
subministrament i instal·lació d’una carpa a la pista de Hoquei sobre Patins
en Linia al carrer Extremadura a Sant Adrià de Besòs, presentada per
...……......." i haurà de contenir la documentació següent:
Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents
dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i
electrònica, número de telèfon i de fax del licitador.
La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti
de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la
societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el
que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així
mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades
hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció
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els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els
articles 47 i 61 LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o
professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP).
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 44 i 61 LCSP.
Declaració responsable d’acord amb el model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm..........), declara responsablement que les
facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 43 a 73 LCSP; i que es troba al corrent
del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els termes de
la clàusula 9.1) del present Plec.
Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els termes de
la clàusula 9.1) del present Plec i/o de l’habilitació empresarial o professional
que sigui exigible, si escau, en els termes de l’article 43.2 de la LCSP.
Declaració responsable de vigència de les circumstàncies que donaren lloc a la
declaració, per part de l’Administració Tributària, d’exempció d’IVA, si escau.
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Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.
En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes
establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.
En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal,
hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació
dels noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris.
Declaració responsable de no haver estat adjudicatària o haver participat en
l’elaboració de les especificitats tècniques o en els documents preparatoris del
contracte, ni ésser empresa vinculada a elles en el sentit que estableixen les
IIC.

SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció "Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor per a la contractació del subministrament i
instal·lació d’una carpa a la pista de Hoquei sobre Patins en Linia al carrer
Extremadura a Sant Adrià de Besòs, presentada per ...……......." i haurà de
contenir la documentació següent:
Relació numerada de la documentació inclosa.
Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici
de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 12) del present Plec,
que consistirà en:
-

Avantprojecte d’instal·lació de la carpa, en el que s’exposi detalladament les
característiques tècniques d’aquesta i la metodologia emprada per a la seva
instal·lació a la pista de hoquei.

-

Millores proposades, sense que suposin un cost afegit.
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ADVERTÈNCIA
La documentació que contenen els sobres precedents (1 i 2) no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició
econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció " Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als
criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació del
subministrament i instal·lació d’una carpa a la pista de Hoquei sobre Patins
en Linia al carrer Extremadura a Sant Adrià de Besòs, presentada per
...……......." i haurà de contenir la documentació següent:
Relació numerada de la documentació inclosa.
La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi,
(o en representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada
a ........... carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les
condicions exigides per optar a la
contractació relativa a
......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules
Administratives Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de
……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressarse en lletres i xifres), i amb un termini d’execució de ................................. .
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 12) del present
Plec.
-

Termini de subministrament i instal·lació proposat.

-

Termini de garantia proposat
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9. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica

9.1. La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els
mitjans d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen:
a)

La solvència tècnica i professional dels empresaris s’acreditarà pel
mitjans següents:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els darrers
tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat,
dels mateixos. Aquests serveis o treballs s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el destinatari és
una entitat del sector pública o, quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del
certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de
l’empresari.
Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del
control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la
conformitat de productes perfectament detallada mitjançant
referències a determinades especificacions o normes.
De forma complementària, haurà d’acreditar experiència respecte els
següents punts:
-

b)

3 treballs d’import i característiques similars, executats en els 3
darrers anys

La solvència econòmica i financera dels empresaris s’acreditarà per un o
varis dels mitjans següents:
Els comptes anuals presentades en el Registre Mercantil o en el
Registre oficial que correspongui, en el supòsit que aquesta
publicació sigui obligatòria. Els empresaris no obligats a presentar els
comptes en Registres oficials podran aportar, com mitjà alternatiu
d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per
riscos professionals.
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Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el
volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a fi del
contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en
funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari,
en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de
negocis.
Es fa saber als empresaris estrangers no comunitaris que les avaluacions de
les seves capacitats seran efectuades en funció dels continguts dels
documents que aportin i mitjançant l’aplicació, en base als mateixos, de la
metodologia especificada reglamentàriament, sabent que el criteri de selecció
dels referits empresaris radicarà en admetre, a la licitació, a aquells que les
solvències econòmiques, financeres i tècniques que aportin es puguin deduir
fàcilment totes les dades necessàries per permetre l’aplicació de la
metodologia anteriorment referida.

10. Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents, o persona en qui
delguin:
President: Sr. Antoni Ollé i Dorca, Gerent del Consorci del Besòs.

Vocals:
-

L’interventor del Consorci del Besòs.
El Secretari del Consorci del Besòs.
Sra. Mercè Camprubí i Garrido, Directora de l’Àrea Urbanística.
Sr. Joaquim Perramon i Ayza, Director de l’Àrea Econòmica.

Secretari: Sr. Jordi Canela i Farré, advocat del Consorci del Besòs.

La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general (sobre 1),
presentada, en el termini establert i en la forma escaient, i desestimarà
automàticament aquelles empreses licitadores que no aportin tota la documentació
requerida o que no acreditin la capacitat i/o la solvència sol·licitades.
Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats perquè els
corregeixin o esmenin, davant la pròpia Mesa de contractació, en un termini no
superior a tres dies hàbils.
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Sens perjudici de la comunicació als interessats, l’òrgan de contractació ha de fer
pública aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 22 RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a
l’empresari els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats, o requerir-lo perquè en presenti de complementaris. En aquest cas,
l’empresari disposarà d’un termini de cinc dies naturals.
La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu
cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, ha de determinar les
empreses que s’ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament
exprés respecte de les admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu
rebuig.
En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic
d’obertura dels sobres “2” presentats per les empreses, procedint la Mesa de
contractació a l’obertura de les admeses.
11. Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més
avantatjosa s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen al següent
apartat.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació.

12. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
L’òrgan de Contractació resoldrà motivadament. Serà motivació suficient si a la
resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el contingut
de l’informe tècnic de valoració.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
-

Criteris avaluables de forma automàtica (60 punts)
a) Proposta econòmica: fins a 40 punts.
S’assignarà la màxima puntuació, és a dir 40 punts, a l’oferta més baixa.
La resta es puntuaran proporcionalment, d’acord amb la següent fórmula:

Punts of. =

Pb x 40
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Essent:
Punts of. = Puntuació assignada a cada oferta
Pb = Preu més baix de els ofertes presentades.
Pof = Preu de l’oferta
Es consideraran presumptament desproporcionades o anormals aquelles
ofertes que siguin un 15% inferiors a la mitjana de totes les ofertes.
b) Reducció del termini de subministrament i instal·lació: fins a 10 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al termini previst al present plec i
la màxima puntuació, és adir 10 punts, a la que hagi ofert la major
reducció de termini de subministrament i instal·lació; puntuant-se la resta
d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional.
c) Ampliació del termini de garantia: fins a 10 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes amb termini de garantia de dos anys i
la màxima puntuació, és a dir 10 punts, al termini de garantia ofertat més
alt; puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera
proporcional.
-

Criteris que depenen d’un judici de valor (40 punts)
a) Característiques tècniques de la carpa: fins a 20 punts.
Als efectes de la valoració de les característiques tècniques de la carpa,
es tindrà en compte el que disposa l’apartat 4 del Plec de Condicions
Tècniques.
b) Millores sense cost afegit: fins a 20 punts
Es consideraran aquelles millores directament vinculades amb l’objecte
del contracte.

L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del
dia següent a la finalització del termini per presentar ofertes, podent-se allargar fins
a un màxim de 6 mesos en el supòsit que s’hagin de tenir en consideració criteris
diferents al preu.
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de
contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de
manera lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les
necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar al
procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament motivats a
l’expedient.
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Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat
l’acord d’adjudicació, el licitador tindrà dret a retirar la seva proposta, sense cap
mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar al
licitador que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació i
acceptació de la pròrroga.
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una
proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta
presentada.

13. Règim de pagament
Un cop acceptats els treballs, el contractista presentarà factura, que serà abonada
dins del termini de 50 dies des de l’entrada de la corresponent factura al Registre
del Consorci del Besòs, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
TC1 i TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
amb la Seguretat Social.

14. Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que
disposa l’article 91 LCSP.

15. Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació.

16. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.

17. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 206 i 284
de la LCSP, les següents:
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El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 49 de la LCSP o
als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri del Consorci
del Besòs puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que
disposa la clàusula següent, referida a les penalitzacions.

18. Penalitzacions
Cas que el Consorci del Besòs opti per la no resolució del contracte, s’imposaran
al contractista les penalitzacions següents:
per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalització diària
en la proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu del contracte.
pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos
o de les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de
l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de
fins al 4 % sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la
gravetat de l’incompliment.

19. Termini de recepció de les prestacions del contracte
El termini de recepció serà 20 dies, a comptar des del lliurament o la realització de
l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el
corresponent document acreditatiu.

20. Cessió
No s’admet la cessió dels drets i obligacions que neixin d’aquest contracte, atesa
la naturalesa i les condicions de la contractació.

21. Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la
contractació.
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22. Confidencialitat de la informació
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en
el mateix o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de
ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un
termini mínim de 5 anys, a excepció de que en el el contracte s’estableixi un
termini superior.
Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació
i/o informació que consideri confidencial de la seva oferta.

23. Protecció de dades
En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el
dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa
constància del següents extrems:
La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades
de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic,
col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el
consentiment de les persones interessades / afectades per facilitar la referida
informació al Consorci del Besòs amb la finalitat de licitar en el present
procediment.
La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal serà dipositada a les oficines del Consorci del Besòs ubicades al
carrer Olímpic, s/n de Sant Adrià de Besòs i serà tractada pel Consorci del
Besòs per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels
licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractació pública que sigui d’aplicació al Consorci del Besòs. Els destinataris
d’aquesta informació el propi Consorci del Besòs, si s’escau, així com aquells
tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució
del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador
autoritza al Consorci del Besòs a tractar la referida documentació i informació
en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de
l’execució del contracte.
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Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint un escrit al Consorci del Besòs, com entitat
responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant
una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que
acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

24. Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i la seva normativa
de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.

25. Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la
present contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.

26. Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 140 de la
LCSP, en tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15
dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

27. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
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.
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28. Assegurances
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per un import mínim de 300.000 euros.
Sant Adrià de Besòs, a 7 de juliol de 2011

Antoni Ollè
Gerent

Vist i plau
Secretari
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