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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA DEL CONSORCI 

DEL BESÒS 

 

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT 
 

 

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 

 
Núm. 
expedient 

103/2019 

 
Codi 
CPV 

50312000-5 

Manteniment i reparació d’equips informàtics 
 

 

 

A- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 

 

Base imposable 

 

Desglossament: 

Cost/ hora tècnic informàtic 42 euros/hora, 

amb una dedicació presencial de 5 

hores/setmana (260 hores en còmput anual), 

més atenció telefònica de dilluns a dijous de 8 

a 18.30 hores i divendres de 8 a 15 hores. 

 

Cost hora tècnic informàtic 50 euros/hora per 

servei d’urgència amb una dedicació de 24 

hores anuals.  

 

24.240,00 € (IVA exclòs) 

 

 

 

21.840,00 € (IVA exclòs) 

 

 

 

 

 

2.400,00 € (IVA exclòs) 

Import amb IVA 29.330,40 € 

 

 

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

Pressupost màxim de licitació: 

 

 

24.240,00 € (IVA exclòs) 

Valor de las diferents opcions: 

pròrrogues 

 

24.240,00 € (IVA exclòs) 

TOTAL 48.480,00 € (IVA exclòs) 

 

B.2 ANUALITATS ESTIMADES EN FUNCIÓ DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

ANY IMPORT  

2019 4.040,00 € IVA exclòs 

2020 12.120,00 € IVA exclòs 

2021 12.120,00 € IVA exclòs 

2022 12.120,00 € IVA exclòs 

2023 8.080,00 € IVA exclòs 
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C.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 

 Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació. 

 

D- GARANTIES 

PROVISIONAL: no procedeix 

DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)  

COMPLEMENTÀRIA: 5% de l'import de l'adjudicació (IVA exclòs) únicament 

procedirà en el cas que l'empresa adjudicatària hagués estat inicialment incursa 

en presumpció de temeritat  

 

 

E- TERMINI MÀXIM D'EXECUCIÓ  

El termini d'execució del contracte serà de dos anys (2), a partir de la signatura del 

contracte. Es podrà prorrogar per períodes anuals amb un màxim 2 anys més. 

 

F- TERMINI DE GARANTIA 

2 anys  

 

G- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS 

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs. 

 

H- FORMA DE PAGAMENT 

Pagaments mensuals corresponents als treballs executats. 

 

I.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Import mínim: valor estimat de la present licitació. 

J- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 

2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a divendres de 9.00 a 

14.00 hores. 

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 5 d’agost de 2019, fins a les 

12.00h.  

 

K.- OBERTURA DE PROPOSTES  

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; i 

es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques valorables de forma 

automàtica. 

 

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici 

Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs 

Data: 4 de setembre de 2019, a les 13.30 hores  
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Clàusula 1. Objecte, justificació i règim jurídic del contracte 

 

1.1 Objecte i justificació 

 

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis d’assistència tècnica en matèria de gestió i 

manteniment de sistemes informàtics del Consorci del Besòs, d’acord amb les tasques que 

s'estableixen en el Plec de Prescripcions tècniques. La prestació d’aquest tipus de serveis és 

necessària per al correcte funcionament i exercici de les competències del Consorci. 
 

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és la següent: 

-El present Plec de Clàusules Administratives Particulars amb els seus annexes. 

-El Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) 

-Oferta de l’adjudicatari. 

 

Aquests documents es troben en el perfil del contractant del Consorci www.consorcibesos.cat. 

així com en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en 

la que també es troba allotjat el perfil del contractant del Consorci: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf 

 

 

1.2 Règim jurídic. 

 

El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a les regulacions 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de 

desenvolupament. Les qüestions no previstes en aquest plec, el PPT es regulen per la LCSP en 

allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa. Supletòriament s’aplicaran 

les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

En el marc de l’article 190 de la LCSP, correspondrà al Consorci del Besòs la prerrogativa 

d’interpretar el contracte, resoldre dubtes que el seu compliment pugui plantejar, modificar-la 

per raons d’interès públic i acordar la seva resolució i els efectes que se’n derivin. 

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per a resoldre les divergències 

que puguin sorgir en relació al contracte. 
 

 

Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte  

 

1.- El pressupost de licitació, que determina la competència de l’òrgan de contractació, és de 

29.330,40 € (IVA inclòs), desglossant-se en 24.240,00 € (IVA exclòs) i 5.090,40 € en concepte 

d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.  

 

El pressupost base de licitació es desglossa en: 

 Serveis presencials a la seu del Consorci a realitzar (en còmput de 5h/setmana) durant 

la vigència del contracte, de dos anys (260 hores en còmput anual, un total de 

contracte de 520 hores) més atenció telefònica de dilluns a dijous de 8 a 18.30 hores i 

divendres de 8 a 15 hores per un import de 21.840,00 euros, IVA exclòs (42 

euros/hora). 

 Servei d’assistència per raons d’urgència o excepcionalitat, amb una previsió d’un total 

de 24 hores/any i un total de contracte de 48 hores,  per un import de 2.400,00 euros, 

IVA exclòs (50 euros/hora).  

Aquests serveis d’urgència es facturaran en funció de les hores efectivament realitzades 

per l’import de la tarifa ofertada.  

 

http://www.consorcibesos.cat/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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La quantitat indicada com a pressupost de licitació constitueix la xifra màxima per sobre de la 

qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.  

 

2. Tenint en compte que el contracte s’estableix per dos (2) anys, podent-se prorrogar per 

períodes anuals amb un màxim dos (2) anys més i que els serveis d’assistència per raons 

d’urgència es quantifiquen aproximadament en 24 hores anuals, el valor estimat del contracte 

a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat es fixa en 48.480,00 € (IVA 

exclòs): 

- 21.840,00 € pels serveis presencials i telefònics 

- 2.400,00 € com a estimació dels serveis d’assistència per raó d’urgència.  

- 24.240,00 € valor diferents pròrrogues.  

 
Any VE prestació VE eventuals 

pròrrogues 

VE altres 

conceptes 
 

VE modificacions 

amb increment 
del cost econòmic 

SUMA 

2019 4.040,00 € - No es 
preveuen 

No es preveuen  4.040,00 € 

2020 12.120,00 € - No es 
preveuen 

No es preveuen 12.120,00 € 

2021 8.080,00 € 4.040,00 €  No es 
preveuen 

No es preveuen 12.120,00 €  

2022 - 12.120,00 € No es 
preveuen 

No es preveuen 12.120,00 € 

2023 - 8.080,00 € No es 
preveuen 

No es preveuen 8.080,00 € 

TOTAL 24.240,00€ 24.240,00 € 0,00 € 0,00 € 48.480,00 € 

 

 

3.- L’import del contracte serà el que resulti de l’adjudicació. 

 

4.- No s’admeten variants. 

 

5.- Donada la durada del contracte el preu s’abonarà en tres anualitats corresponents als 

exercicis pressupostaris 2019 a 2021. Pel que respecte a l’any 2019, la despesa anirà a càrrec 

de l’aplicació pressupostària D/21600/92000 del pressupost del Consorci del Besòs per a 

l’exercici 2019. Pel que respecta als anys 2020 a 2021 la despesa anirà a càrrec de l’aplicació 

pressupostària D/21600/92000 del pressupost del Consorci del Besòs per a dits exercicis, 

supeditat a l’existència de crèdit. 

 

 

Clàusula 3. Termini d'execució 
 

El termini d'execució del contracte serà dos (2) anys a comptar a partir de la signatura 

del contracte. Es podrà prorrogar per períodes anuals amb un màxim 2 anys més. 

 

 

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant. 

Expedient de contractació i procediment d'adjudicació 
 

1. L’òrgan de contractació és la Gerència del Consoci del Besòs i l’interlocutor per aquest 

contracte és el Sr. Joaquim Calafí Rius, telèfon 93.462.68.68, correu electrònic:  

j.calafi@consorcibesos.cat 

 
 

2. L’accés al perfil del contractant es pot realitzar a través de la pàgina web del Consorci del 

Besòs www.consorcibesos.cat 

 

mailto:j.calafi@consorcibesos.cat
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Així mateix el perfil del contractant es troba també allotjat en la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf 
 

3. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 

 

4. El present contracte s'adjudicarà per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 

en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

Clàusula 5. Publicitat de la licitació 
 

La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant del Consorci del 

Besòs així com en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la 

recepció de les proposicions. 

 

 

Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels 

licitadors. 

 
1.- Estan capacitades per contractar amb el Consorci del Besòs les persones físiques o 

jurídiques amb condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat 

d’obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de 

contractar determinats a la legislació vigent. 

 

L’activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb l’objecte del contracte, segons 

resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d’una organització 

amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris 

hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui 

exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

 

2.- Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi 

temporalment a aquest efecte. 

 

Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida 

en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. 

 

3.- Els licitadors han d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i 

professional mínima següent: 

 

3a) solvència econòmica i financera: 

 

Estar en disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la fi 

del termini de presentació d’ofertes i per un import no inferior al valor estimat del contracte 

amb el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 

cobertura durant tota l’execució del contracte. 

 

Aquest requisit s’entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un 

compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti adjudicatari, de l’assegurança 

exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils des de la recepció 

del requeriment. 

 

3b) Solvència tècnica o professional. S’haurà d’acreditar per tots i cadascun dels 

següents mitjans: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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3.b.1) Serveis executats 

Relació dels principals treballs realitzats en el curs dels últims tres (3) anys relatius a serveis  

d’assistència tècnica relativa a administració i manteniment de sistemes informàtics que 

inclogui  import, dates i beneficiaris públics o privats dels mateixos. Els serveis o treballs 

efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 

destinatari sigui una entitat del sector públic, o quan el destinatari sigui una entitat del sector 

privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a manca d’aquest certificat, mitjançant 

una declaració de l’empresari. 

 

 

3.b.2)Tècnics o unitats tècniques participants en el contracte. Titulacions i   

experiència exigida. 

 

 Informació relativa a l’equip humà. El licitador presentarà: 

(i) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu 

de l’empresa i, en particular, del personal que es compromet a adscriure al 

contracte, d’acord amb els requisits establerts a la clàusula 3.2 del Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

(ii) Currículum vitae de les persones que integren l’equip. 

A aquestes efectes tal com s’indica en els PPT s’exigeix destinar com a mínim un (1) 

tècnic multifuncional, especialista en sistemes, microinformàtica i instal·lacions 

informàtiques i de xarxa i manteniment en sistemes informàtics  

 

4.-  No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació 

les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a 

aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del 

procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure 

concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta 

de les empreses licitadores. 

 

5.- Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans 

establerts a la clàusula següent. 

 

 

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els 

licitadors  
 

La documentació es presentarà en tres sobres tancats, designats respectivament amb els 

números 1, 2A i 2B. 

 

El sobre número 1 ha de contenir una declaració responsable del licitador segons el model que 

s’adjunta com a annex número 1 donant resposta als requeriments de capacitat i solvència 

requerits a la clàusula anterior, o el formulari normalitzat de Document Únic de Contractació 

(DEUC). 

 

El sobre número 2A ha de contenir la documentació referida a la part de la proposició que serà 

valorada aplicant els criteris de judici de valor i el sobre numero 2B ha de contenir la 

documentació referida a la part de la proposició que serà valorada segons criteris de forma 

automàtica. 

 

Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el 

seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els 

documents inclosos en cada sobre. 

 



 
 

   

 

 Pàg. 7 de 30 
Edifici Besòs  Carrer Olímpic s/n, pl.2  (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové) 

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
www.consorcibesos.cat 

 

Els licitadors podran indicar en el sobre 2A quina informació de la seva proposició té caràcter 

confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica. L’òrgan de 

contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada. 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals, informem que les dades personals seran tractades per el Consorci 

del Besòs amb domicili en C/Olímpic, s/n, pl. 2,  08930, Sant Adrià de Besós, qui actua com a 

Responsable del Tractament, amb la finalitat de gestionar la contractació d’aquesta 

Administració Local, podent ser cedits en cas d'obligació legal. No es tenen previstes 

transferències internacionals i la no aportació de dades implicarà la impossibilitat de gestionar 

la presentació de la seva oferta. El temps de conservació de les dades serà el necessari per 

donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent.  

 

Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, així com limitar i/o oposar-se al 

tractament o sol·licitar la portabilitat dels mateixos, mitjançant la presentació d'un escrit al 

domicili anteriorment indicat o via correu electrònic acompanyat en tots dos casos de 

document oficial que l’identifiqui. Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció 

de Dades a la nostra pàgina web: (https://consorcibesos.cat/).  

 

 

Cadascun dels sobres presentats pel licitador únicament ha d’incloure la 

documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera: 

 

 La documentació que contingui el sobre núm. 1, no pot incloure cap informació 

que permeti conèixer els continguts tant del sobre núm. 2A, com del sobre 

núm. 2B.  

 La documentació que contingui el sobre núm. 2A, no pot incloure cap 

informació que permeti conèixer els continguts del sobre núm. 2B. 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions implicarà l’exclusió de la licitació. 
 

1. Sobre núm. 1.  
 

A l’exterior ha de figurar la menció:  

"Sobre núm. 1.  Declaració responsable o DEUC, per al procediment relatiu al contracte 

que té per objecte la prestació del servei d’assistència tècnica per a la gestió i 

manteniment de sistemes informàtics del Consorci del Besòs, expedient núm. ....... 

presentada per ..... amb NIF...., amb domicili a efectes de notificacions ..., telèfon ....., 

fax .... e-mail....” 

 

El sobre ha de contenir: 

 

El sobre ha de contenir la declaració responsable de l’empresa licitadora segons el model que 

s’adjunta com a annex núm. 1 o bé el formulari normalitzat de Document Únic de Contractació 

(DEUC).  

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha de presentar 

la corresponent declaració responsable o DEUC indicat en l’apartat anterior. A més de la 

declaració responsable aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la 

solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP, 

https://consorcibesos.cat/
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ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i presentar altra declaració 

responsable separada per cadascuna de les empreses.  

 

D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en 

territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i 

de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 

totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb 

renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l’empresa 

licitadora. 

 

El Consorci del Besòs podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una 

part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti 

necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora 

que estigui inscrita en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de 

Catalunya, en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic 

(ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea 

d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova 

documental de les dades inscrites en aquests registres. 

 
2. Sobre núm. 2A i 2B 
 

Sobre núm. 2A: a l’exterior ha de figurar la menció: 

 

“Sobre núm. 2A. Proposició tècnica per al procediment relatiu al contracte que té per 

objecte la prestació del servei d’assistència tècnica per a la gestió i manteniment de 

sistemes informàtics del Consorci del Besòs, expedient núm. ....... presentada per ..... 

amb NIF..., amb domicili a efectes de notificacions...., telèfon ....., fax .... e-mail.... 

Documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris 

d'adjudicació avaluable en base a judicis de valor”. 

 

Aquest sobre ha de contenir tota la documentació acreditativa de les referències 

tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de 

valor, assenyalats en la clàusula 9 “Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de 

variants” del present plec. La documentació que contingui el sobre núm. 2A, no pot 

incloure cap informació que permeti conèixer els continguts del sobre núm. 2B. 

 

En concret, cada licitant haurà d’incloure en el sobre 2A una Memòria Tècnica del servei a 

realitzar, que haurà de desenvolupar els següents apartats:  

 

1. Organització del personal assignat a la realització del servei  

El licitador presentarà la relació de l’equip que intervindrà, identificant les àrees de 

coneixement i les figures. També presentara un detall de les funcions i responsabilitats del 

personal i especificarà l’organització de les tasques. 

 

2. Proposta d’inventari i del manual de configuració del sistema informàtic del 

Consorci del Besòs  

Proposarà a partir de l’inventari actual, quines són, al seu parer, les característiques idònies 

que ha de tenir l’inventari del sistema informàtic del Consorci, en funció de la seva dimensió, 

estructura de funcionament, departaments i llocs de treball, personal adscrit, etc. També 

exposarà l’estructura de continguts del manual de configuració del sistema informàtic, així 

com el seu procés d’elaboració. 

 

3. Proposta de gestió d’incidències seguint el model de la clàusula  4 del plec de 

prescripcions tècniques  
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El licitador presentarà una ressenya on exposi com assolirà els acords de nivell proposats. 

NO ES PODRÀ OFERTAR EN AQUEST APARTAT UNA DISMINUCIÓ DEL TEMPS MÀXIM DE 

RESOLUCIO JA QUE ÉS UNA INFORMACIÓ QUE S’HA D’INCLOURE EN EL SOBRE NÚMERO 2B 

 

4. Valoració del sistema Informàtic del Consorci 

El licitador presentarà una avaluació del sistema informàtic actual del Consorci del Besòs, a 

partir de l’inventari que forma part com a document annex dels plecs de prescripcions 

tècniques. Exposarà quins són els aspectes a millorar per aconseguir més eficiència en la 

gestió de les dades del Consorci del Besòs. 

 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 5 fulls DIN-A4 a doble cara 

(10 Fulls a doble cara), arial 10, interlineat senzill. En l’extensió màxima de pàgines no 

compten els índex, portades i/o separadors. 

 

IMPORTANT: L’increment en el número de pàgines sobre el límit citat no implicarà 

l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda 

en els citades pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 

 

 

Sobre núm.2B, a l’exterior ha de figurar la menció: 

 

“Sobre núm. 2B. Proposició per al procediment relatiu al contracte que té per objecte la 

prestació del servei d’assistència tècnica per a la gestió i manteniment de sistemes 

informàtics del Consorci del Besòs, expedient núm. ....... presentada per ..... amb NIF..., 

amb domicili a efectes de notificacions..., telèfon ....., fax .... e-mail.... Proposició 

econòmica / documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació 

dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”. 

 

Aquest sobre ha de contenir la proposició econòmica, signada pel licitador o persona que 

el representi i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la 

ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats a la clàusula 9 

“Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants” del present plec.  

 

La proposició econòmica i tècnica s’ha de presentar d’acord amb el model que s’adjunta 

com a annex número 3 del present plec.  

 

1. Preu ofertat 

 

 Oferta relativa als treballs de dedicació presencial a la seu del Consorci del Besòs de 5 

hores a la setmana. El preu ofertat haurà de ser la tarifa horària (€/hora) ,IVA exclòs, 

partint del preu/hora màxim establert com a pressupost base de licitació.  

 

  

 Oferta relativa als treballs puntuals que per raó d’urgència es puguin requerir. El preu 

haurà de ser la tarifa horària (€/hora), IVA exclòs, que es pretén cobrar pels serveis a 

prestar per raó d’urgència o excepcionalitat, partint del preu/hora màxim establert 

com a pressupost base de licitació.   

 

En cap cas s’acceptaran ofertes econòmiques superiors al preu/hora establert al 

pressupost base de licitació establert el quadre de característiques del presents plecs. 

En el preu/hora es troben inclosos els desplaçaments. 

 

Per tal d’obtenir les puntuacions econòmiques, únicament es podrà tenir en consideració 

les propostes econòmiques que hagin estat defintivament admeses, entenent per tals 

les que hagin superat el llindar mínim de puntuació tècnica que s’exigeixi en el seu cas, 

hagin presentat ofertes econòmiques no incurses en valors anomals o desproporcioants 
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o aquelles que inicialment ho estaven per l’han justificat satisfactòriament a judici de 

l’òrgan de contractació. 

 

2. Establiment de millores, si escau, respete els Acords de nivell de servei 

Proposta, si escau,  de disminució del temps màxim per a la resolució de les incidències 

respecte al fixat a la clàusula 4 dels plecs de prescripcions tècniques.  

 

3. Incorporació, si escau, de millores en la prestació del servei i en el 

funcionament del sistema informàtic del Consorci sense cost addicional, 

podent ser:  

           Realització d’una sesió formativa anual als treballadors del Consorci. 

Ampliació del temps previst del serveis, amb la limitació establerta en la clàusula 9del 

plec. 

 

 

Clàusula 8. Termini per a la presentació de la 

documentació i de les proposicions 

 
8.1 Les propostes es presentaran a la següent adreça on hi té la seu el Consorci del Besòs: C/ 

Olímpic, s/n, Edifici Besòs, planta segona, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina 

de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. 

 

8.2. El termini per a presentar ofertes serà el de, com a mínim, 15 dies naturals a comptar 

des del següent al de la publicació de l’anunci de la licitació, que es farà en el perfil del 

contractant del Consorci del Besòs així com en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

de la Generalitat de Catalunya. Els licitadors hauran de presentar les propostes abans de les 

12.00 hores del dia 5 d’agost de 2019. Si el darrer dia de presentació coincideix amb 

dissabte o dia festiu a Sant Adrià de Besòs o a la ciutat de Barcelona es prorrogarà el termini 

fins el primer dia hàbil següent. 

 

Quan les propostes s'enviïn per correu postal, el licitador haurà de justificar la data d'imposició 

de l'enviament a la oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de 

l'oferta mitjançant correu electrònic (contractacio@consorcibesos.cat) en el mateix dia i hora 

que finalitzi el termini per a presentar ofertes en el que es consignarà el número d’expedient, 

títol complert del contracte i nom del licitador. Sense la concurrència d'ambdós requisits no 

serà admesa la proposta si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de 

la finalització del termini assenyalat a l'anunci. 

 

Transcorreguts no obstant, deu dies naturals següents a la indicada data sense haver-se rebut 

la proposta, aquesta no serà admesa en cap cas.  

 

Les propostes presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

 

8.3 Les propostes s’ajustaran a allò establert al present plec de clàusules administratives 

particulars. La seva presentació suposa per part del licitador, l’acceptació incondicional de les 

clàusules del present plec i de l’altra documentació contractual ressenyada en el present plec i 

la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a 

contractar amb el Consorci del Besòs. 

 

 

Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes i 

admissibilitat de variants. 
 

9.1 Es valorarà la proposta concreta formulada tant en la seva vessant tècnica com econòmica. 
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9.2 Per a valorar les ofertes presentades es consideraran els criteris d’adjudicació següents: 

 

A.- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor. 49 punts 

B.- Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: 51 punts 

 

Total puntuació (criteris judici de valor + criteris automàtics) = 100 punts 

 

 

A.- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor. 49 punts. 

 

La ponderació de l’oferta tècnica basada en la qualitat de l’oferta és del 49% del total. En 

conseqüència, els punts a assignar són un màxim de 49 punts. 

 

La puntuació mínima per ser adjudicatari serà de 25 punts en la documentació 

tècnica avaluable amb judici de valor. En el cas que la puntuació obtinguda sigui 

inferior a 25 punts, la proposta no serà admesa, el licitador resultarà exclòs i no es 

procedirà a l’obertura del sobre número 2B corresponent a l’oferta econòmica. 

 

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor s’ha 

d’incloure necessària i únicament en el Sobre núm. 2A. 

 

Els criteris d’adjudicació mitjançant judici de valor són els següents: 

 

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor. (PUNTUACIÓ MÀXIMA 

49 PUNTS) 

 

 

Memòria tècnica 

 
1. Organització del personal assignat a la realització del servei (màxim 10 punts) 

 

Descripció Metodologia general 

Organització de tasques correcta i ben 

desenvolupada 

10  punts 

Organització de tasques correcta poc 

desenvolupada 

7 punts 

Organització de tasques poc eficaç o 

amb mancances 

5 punts 

Proposta molt escassa, incorrecta o 

irrellevant 

0  punts 

 

 

2. Proposta d’Inventari i del manual de configuració del sistema informàtic del 

Consorci del Besòs (màxim 15 punts) 

 

Descripció Metodologia general 

Proposta d’inventari  i manual de 

configuració molt complerta i exhaustiu.  

15  punts 

Proposta d’inventari d’inventari  i 

manual de configuració complerta i 

exhaustiu.  

11 punts 

Proposta d’inventari  d’inventari  i 

manual de configuració poc precís.  

7 punts 

Proposta molt escassa, incorrecta o 

irrellevant 

0  punts 

 

3. Proposta de gestió d’incidències seguint el model de la clàusula  4 del plec de 

prescripcions tècniques (màxim 15 punts) 
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Descripció Metodologia general 

Proposta de gestió d’incidències molt 

complerta i exhaustiva.  

15  punts 

Proposta de gestió d’incidències 

complerta i precisa.  

11 punts 

Proposta de gestió d’incidències poc 

complerta  

7 punts 

Proposta molt escassa, incorrecta o 

irrellevant 

0  punts 

 

 

4. Valoració del sistema Informàtic del Consorci. (màxim 9 punts) 

 

Descripció Metodologia general 

Proposta de valoració molt ben 

justificada  

9 punts 

Proposta de valoració justificada 6 punts 

Proposta de valoració molt ben 

justificada poc precisa.  

4 punts 

Proposta molt escassa, incorrecta o 

irrellevant 

0  punts 

 

 

 

 

B.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (PUNTUACIÓ 

MÁXIMA 51 PUNTS) 

1. Pel preu ofertat,  puntuació màxima de 35 punts distribuïts de la següent 

manera: 

 

 25 punts en funció de l’oferta relativa als treballs de dedicació presencial a la seu del 

Consorci del Besòs de 5 hores a la setmana. El preu ofertat haurà de ser la tarifa 

horària (€/hora) ,IVA exclòs, partint del preu/hora màxim establert com a pressupost 

base de licitació. La puntuació s’obtindrà de la següent fórmula: 

  

25 x (preu de l’oferta més económica)/ preu de l’oferta que es puntua = puntuació 

resultant 

 

 10 punts en funció de l’oferta relativa als treballs puntuals que per raó d’urgència es 

puguin requerir. El preu haurà de ser la tarifa horària (€/hora), IVA exclòs, que es 

pretén cobrar pels serveis a prestar per raó d’urgència o excepcionalitat, partint del 

preu/hora màxim establert com a pressupost base de licitació.   

 

10 x (preu de l’oferta més económica) /preu de l’oferta que es puntua = puntuació 

resultant 

 

En cap cas s’acceptaran ofertes econòmiques superiors al preu/hora establert al 

pressupost base de licitació establert el quadre de característiques del presents plecs. 

En el preu/hora es troben inclosos els desplaçaments. 

 

Per tal d’obtenir les puntuacions econòmiques, únicament es podrà tenir en consideració 

les propostes econòmiques que hagin estat defintivament admeses, entenent per tals 

les que hagin superat el llindar mínim de puntuació tècnica que s’exigeixi en el seu cas, 

hagin presentat ofertes econòmiques no incurses en valors anomals o desproporcioants 

o aquelles que inicialment ho estaven per l’han justificat satisfactòriament a judici de 

l’òrgan de contractació. 
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2. Per l’establiment de millores respete els Acords de nivell de servei (màxim 10 

punts). 

 

Es valorarà la disminució del temps màxim per a la resolució de les incidències 

respecte al fixat a la cláusula 4 dels plecs de prescripcions tècniques. La puntuació 

s’atorgarà d’acord amb la següent distribució: 

 

-disminució del temps màxim de resolució en un 4%: 2 punts 

-disminució del temps màxim de resolució en un 8%: 4 punts 

-disminució del temps màxim de resolució en un 12%: 6 punts 

-disminució del temps màxim de resolució en un 16%: 8 punts  

-disminució del temps màxim de resolució en un 20%: 10 punts 

 

 

3. Per la incorporació de millores en la prestació del servei i en el funcionament 

del sistema informàtic del Consorci sense cost addicional (màxim de 6 punts). 

 

Per la realització d’una sesió formativa anual als treballadors del Consorci): 3 punts. 

Per l’ampliació del temps previst del serveis:  1 punt per cada 10 minuts /setmanals 

de dedicació presencia a la seu del Consorci de més (sense cost) fins un màxim de 3 

punts. 

 

 

La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici 

de valor i avaluables automàticament: 100 punts) 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors 

anormals o desproporcionats: 

 

-Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una 

única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.  

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 

prescindirà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de l’oferta immediatament consecutiva. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclourà 

una o dues de les ofertes més cares i/o una o de les dues ofertes més baixes sempre i quan 

una amb l’altra o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 

 

Es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les 

obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, 

en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret internacional 

enumerades en l'annex X de la Directiva 24/2014.  

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el 

següent criteri de desempat:  

Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de 

cadascuna de les empreses.  

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la 

proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 

un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del 
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contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb 

discapacitat a la seva plantilla.  

 

 

 

Clàusula 10. Mesa de contractació. 
 

La Mesa de contractació estarà constituïda per: 

 

President: Sr. Joaquim Calafí Rius, Director de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs, que 

podrà delegar en la Sra. Begoña Bellete Donay, Responsable de Medi Ambient del Consorci del 

Besòs. 

 

Vocals: 

 Sr. Jordi Canela i Farré, Director de l’Àrea de Serveis Generals del CB, o persona en qui 

delegui. 

 Sr. Daniel Mas i Fontcuberta, Interventor del CB. 

 Sra. Carmen Gómez Jiménez, Cap d’Oficina del CB 

 

Actuarà com a Secretària de la Mesa, la Sra. Laura García Saldaña, del CB. 

 

Clàusula 11. Obertura de proposicions 
 

1.- La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la 

finalització del termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació 

integrant del sobre núm. 1. Si s’observen defectes o omissions esmenables, atorgarà un 

termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los. En el cas que existeixin errors no esmenables, 

o que tenint aquest caràcter no hagin estat esmenats, o, d’altre mode, resultés que hi hagués 

licitadors que no reuneixen els requisits de capacitat o solvència, la Mesa de contractació 

determinarà la seva exclusió dels mateixos en el procediment. 

 

Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran sol·licitar als empresaris 

aclariments sobre els documents presentats, o requerir els documents per a la seva 

presentació en un termini no superior a cinc (5) dies naturals. 

 

2. Posteriorment, en un termini no superior a set (7) dies naturals a comptar des de l’obertura 

de la documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a 

l'obertura del sobre núm. 2A, excepte el de les proposicions rebutjades, i el remetrà al tècnic 

corresponent per a l’avaluació prèvia dels criteris que no són quantificables mitjançant la mera 

aplicació de fórmules. Un cop rebut aquest informe, la Mesa de contractació donarà a conèixer, 

en sessió pública, el resultat de la valoració assignada als criteris de judici de valor i procedirà 

a l’obertura del sobre núm. 2B. A continuació efectuarà la valoració dels criteris automàtics 

elevant a l’òrgan de contractació la proposta de classificació, per ordre decreixent, de les 

proposicions presentades i acceptades, i d’adjudicació a favor del licitador que hagi presentat 

l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

En cas d’empat es requerirà als licitadors empatats que aportin la Certificació de l’òrgan 

administratiu corresponent amb la indicació del % de treballadors/es amb discapacitat que 

tenen en plantilla. El desempat es dirimirà a favor de l’empresa que acrediti un % superior. Si 

diversos licitadors igualen aquest percentatge superior es proposarà com a adjudicatari qui 

disposi d’un major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 

En cas d’empat es dirimirà mitjançant sorteig. 
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La proposta d’adjudicació no crea cap tipus de dret a favor del licitador proposat davant el 

Consorci del Besòs, mentre no s’hagi realitzat l’adjudicació per l’òrgan de contractació 

competent. 

 

El lloc, dia i hora de l’obertura del/s sobre/s es publicarà en el perfil de contractant amb una 

antelació mínima de tres (3) dies hàbils a la data d’obertura. 

 

 

Clàusula 12. Adjudicació del contracte 
 

1. L'òrgan competent, mitjançant resolució motivada, adjudicarà el contracte en el termini 

màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes. 

Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, els licitadors tenen dret 

a retirar la seva proposta. 

 

2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa de 

contractació, excepte en els cas següent: 

 

Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic. 

Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es 

realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la següent proposició 

econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord amb l'ordre de 

classificació de les proposicions presentades i acceptades. 

 

3. Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació acreditativa de la capacitat 

d’obrar i la seva solvència, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, la constitució de la garantia definitiva 

o la declaració conforme la constituirà mitjançant la modalitat de retenció del preu i l’altra 

documentació que sigui procedent. 

 

No serà necessari que s’aporti la documentació quan s’hagi indicat en el DEUC o en la 

declaració responsable, que l’òrgan de contractació pot obtenir directament a través d’una 

base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i s’hagi facilitat la 

informació necessària per accedir-hi. 

 

L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada 

a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en 

aquests registres. 

 

La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent: 

 

1.- Documents que acreditin la personalitat i capacitat d’obrar del licitador. 

 

1.1 Per a les persones físiques document nacional d’identitat degudament legitimat 

notarialment. 

1.2 Per a les persones jurídiques: còpia autèntica de l’escriptura de constitució i 

modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i còpia del 

número d’identificació fiscal (NIF) de l’entitat. Quan aquesta inscripció no sigui exigida 

per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document de constitució, 

de modificació, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes reguladores de 

l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas en el registre oficial corresponent. 

1.3 Per a empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea: tindran 

capacitat per a contractar amb el CB les persones jurídiques o naturals no espanyoles 

dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu les que, de 

conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin 

habilitades per a realitzar la prestació del servei. La capacitat d’obrar d’aquestes 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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empreses s’acreditarà mitjançant la seva inscripció en el registre procedent d’acord 

amb la legislació de l’Estat on estiguin establertes o mitjançant una declaració jurada o 

d’un certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre. Quan la legislació de l’Estat en el que es trobin establertes aquestes 

empreses exigeixin una autorització per a poder prestar en aquest el servei que es 

tracti, hauran d’acreditar que compleixen aquest requisit. Així mateix, hauran de 

presentar declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de 

qualsevol ordre per a totes les incidències que, de mode directe o indirecte puguin 

sorgir del contracte, amb renúncia en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que 

pogués correspondre al licitador. 

Les empreses presentaran els referits documents en català o bé en castellà. 

1.4 Per a les empreses estrangeres que no siguin membre de la Unió Europea, hauran 

d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant informe de la Missió Diplomàtica 

permanent espanyola a l’estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit de la qual 

s’ubiqui el domicili de l’empresa. 

En aquest darrer supòsit, a més a més, s’hi haurà d’adjuntar informe de la 

representació diplomàtica espanyola sobre que l’estat de procedència de l’empresa 

estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 

l’administració en forma substancialment anàloga. 

Així mateix, hauran de presentar una declaració de submissió a la jurisdicció dels 

Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de mode 

directe o indirecte puguin sorgir del contracte, amb renúncia en el seu cas, al fur 

jurisdiccional estranger que li pugui correspondre al licitador. 

Les referides empreses presentaran els documents en castellà o català. 

 

 

2.- Documents que acreditin l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant 

representant o es tracta d’una persona jurídica: 

 

2.1.- Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre Públic 

corresponent. 

2.2.- DNI i NIF del representant i signant de la proposta econòmica degudament 

legitimats notarialment. 

Tots els documents relacionats als apartats a) i b) que es presentin, de no ser 

originals, hauran de tenir el caràcter d’autèntics conforme a la legislació vigent. 
 

3.- .- En cas de que el licitador que hagi realitzat l'oferta econòmicament més avantatjosa 

sigui una unió o agrupació d'empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, 

aquestes hauran d'acreditar la seva constitució en escriptura pública, i el NIF assignat a la 

unió i la representació, si es el cas. 

 

4.- Documentació acreditativa que el licitador es troba al corrent de les obligacions 

tributàries i de Seguretat Social: 

a) Alta a l'impost sobre Activitats econòmiques, a l'epígraf corresponent a l'objecte del 

contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes del 

mencionat impost. 

b) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al 

corrent de les obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària 

amb l'Estat. 

c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al 

corrent d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb 

la Generalitat de Catalunya. 

d) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

f) Certificat específic de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries en els 

termes que s'estableixen a l'article 43.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, emès a 

aquests efectes per l'Administració. 
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5.- Declaració conforme opta per la constitució de la garantia definitiva per mitjà de la 

retenció del preu, o cas de no optar per aquest mecanisme, aportació del document 

acreditatiu de la constitució de dita garantia definitiva. 

 

6.- Així mateix haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i 

professional d’acord amb l’establert a la clàusula 6ena dels presents plecs i per 

tant: 

 

 6.1.-  solvència econòmica i financera: El certificat d’assegurança d’indemnització per 

riscos professionals expedients per l’assegurador on constin els riscos assegurats i la data 

de venciment de l’assegurança, així com es pot aportar el compromís de la seva renovació o 

pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte. 

 

 6.2 – solvència tècnica i professional: (i)relació dels principals serveis realitzats en els 

últims 5 anys d’acord amb els requisits establerts a la clàusula 6ena; (ii) Tècnics o unitats 

tècniques participants en el contracte d’acord amb les titulacions i experiència exigida a la 

clàusula 6ena. 

 

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives 

generals 

 

La documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del 

següent al de la recepció del requeriment. 

 

4. Un cop presentada la documentació requerida i constituïda, en el seu cas, la garantia 

definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de 

l'esmentada documentació. Si el licitador no presenta la documentació requerida o no 

constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta 

i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador segons l'ordre en què 

hagin quedat classificades les ofertes.  

 

En cas de falsedat en el DEUC o en la declaració responsable presentada per la empresa 

proposada com a adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i 

l’òrgan competent incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar. 

Així mateix la Mesa podrà optar per tornar a valorar les ofertes. 

 

Clàusula 13. Garanties provisional, definitiva i 

complementària 
 

 

1.- Garantia provisional. 

En aquest contracte no s’exigeix la prestació de garantia provisional. 

 

2.- Garantia definitiva 

El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantia 

definitiva consistent en el 5 per 100 de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs, dins del termini de 

10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment. 

 

Si el licitador seleccionat per l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de constitució de la 

garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta serà retingut del 

primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per a cobrir la 

totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el 

següent abonament i així successivament fins a cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 
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3.- Garantia complementaria 

El licitador adjudicatari quina oferta hagi estat inicialment incursa en presumpció de temeritat 

està obligat a constituir una garantia complementària corresponent al 5% de l'import de 

l'adjudicació, IVA exclòs, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de al 

recepció del requeriment. 

 

4.- En cap cas la suma dels percentatges de les garanties establertes en els apartats anteriors 

podrà superar el 10 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, entès com a import 

d’adjudicació o com a pressupost base de licitació si el preu del contracte s’ha determinat en 

funció de preus unitaris. 

 

5.- La/es garantia/es que no es faci/n mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de 

constituir-se al Consorci del Besòs, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment 

admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte d’assegurança de caució. 

 

 

Clàusula 14. Notificació de l'adjudicació, perfeccionament i 

publicitat de la formalització del contracte 
 

1. L'acte d’adjudicació serà notificat als licitadors en el termini màxim dels 10 dies hàbils 

següents a què hagi estat acordat i simultàniament es publicarà en el perfil de contractant. 

 

2.- En la notificació a l’adjudicatari, l’interessat serà citat perquè, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a la seva recepció, concorri a formalitzar el contracte. 

 

Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini 

assenyalat s’entendrà que l’adjudicatari retira la seva oferta i el Consorci del Besòs sol·licitarà 

la documentació al següent licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i 

podrà reclamar, si escau, a l’adjudicatari retirat la indemnització que correspongui. 

 

3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà 

títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a 

escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament 

aniran al seu càrrec. 

 

4. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant. 

 

 

Clàusula 15. Inici de les prestacions 
 

L’execució del contracte s’iniciarà en la data que de signatura del contracte. 

 

 

Clàusula 16. Abonaments al contractista 

 
El preu retribuirà la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent.  

 

L’empresa contractista ha de presentar al Registre del Consorci del Besòs la factura 

corresponent a les prestacions executades. La factura, serà revisada i conformada en el 

termini màxim de deu dies. En el cas de disconformitat, la facutra serà retornada al 

contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l’endemà al de la 

recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.  

El contractista haurà d’incloure, en les factures que presenti, les següents dades especificades 

en la capçalera del present plec: 

-Codi de contracte 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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-Òrgan de contractació 

 

El Consorci del Besòs abonarà al contractista el preu dins els terminis establerts a la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, a la data 

d'expedició de la factura, i d'acord amb els terminis establerts a la present clàusula. 

 

 

Clàusula 17. Revisió de preus 

 
Ateses les característiques del present contracte no es contempla la revisió de preus. 

 

 

Clàusula 18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte 
 

El Consorci del Besòs designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de 

l’entitat o aliè. Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància 

de la correcta realització dels serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i inspecció 

mitjançant les verificacions corresponents. 

 

Clàusula 19. Condicions especials d’execució i obligacions 

del contractista. 
 

1. Condicions especials d’execució  

 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableix la següent condició especial d’execució de caràcter 

social  

 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 

durant tot el període contractual  

 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 

i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 

moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.  

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 

ser objecte de penalització com a molt greu o causa d’extinció contractual.  

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 

contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 

informin al respecte. 

 

 

2. Condicions d’execució generals 

 

L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat amb l'efectiva 

dedicació o adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals i/o materials 

indicats en el plec de prescripcions tècniques i el present plec de clàusules 

administratives. 

 
3. Obligacions del contractista: 

 

A més de les obligacions establertes en el present plec així com en el plec de prescripcions 

tècniques, el contractista està obligat a: 
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a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 

afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 

contracte.  

 

b. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament al Consorci qualsevol 

substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral 

s'ajusta a dret.. 
 

c. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

d. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal; també ha de fer d'enllaç amb el responsable del contracte.  

 

e.  Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i 

que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement 

amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot 

cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. A partir del 25/05/2018 també s’haurà de complir el que 

regula el Reglament General de Protecció de Dades, data en què serà exigible aquesta 

norma. El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà 

en cada moment a les instruccions del Consorci del Besòs en matèria de mesures de 

seguretat. A aquests efectes, l’adjudicatari haurà de:  

 

 Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés 

o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l'adjudicatari/ària 

manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures 

de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar 

l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la 

tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin 

exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal. 

 

 Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les 

corresponents al nivell requerit: bàsic i mig, i són d'aplicació als fitxers, centres de 

tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el 

tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament. 

 

 Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions 

que a l’efecte li trameti el Consorci del Besòs i de forma confidencial i reservada, no 

podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents 

de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte 

s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra 

causa legalment admesa o establerta en aquest plec. 

 

 Tornar al Consorci del Besòs, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de 

caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada 

objecte del tractament. 

També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació 

obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a 

finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte. 

 

f. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català. 

 

g. Acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 

import de no inferior al valor estimat del contracte que haurà de presentar en el Registre 

General del Consorci del Besòs de mode previ a la formalització del contracte d’acord 

amb l’establert a la clàusula 6ena. 

 

h. Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. El Consorci 

del Besòs en cap cas assumirà relació laboral ni responsabilitat de cap tipus amb el 

personal dedicat pel contractista a l’execució del contracte. 

 

i. El contractista en la seva prestació de serveis resta obligat a presentar la 

documentació establerta en els plecs de prescripcions tècniques amb els requisits 

establerts en els referits plecs. 

 

j. El contractista s’obliga a efectuar els treballs de la present contractació per mitjà de 

l’equip humà ressenyat en la documentació tècnica presentada al Consorci del Besòs per 

a prendre part en la licitació. 

 

k. El contractista quedarà obligat, durant el termini d’un any comptat des de la 

finalització dels treballs, a atendre consultes i aclariments que el Consorci del Besòs li 

formuli en relació als mateixos. S’obligarà igualment a esmenar al seu càrrec aquells 

errors que puguin detectar-se en els seus informes al Consorci del Besòs. 

 

l. Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec així com en el plec 

de prescripcions tècniques. 

 

Clàusula 20. Modificació del contracte. 
 

Així mateix el contracte es podrà modificar si concorren les circumstàncies establertes en l’art. 

205.2 i 206 de la LCSP en les condicions i límits establerts legalment. 

 

Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ons i la/es que hagi proposat 

l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta 

modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les 

especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 

 

Clàusula 21. Recepció i termini de garantia 
 

1.- La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció 

s’efectuarà mitjançant acta de recepció que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al seu 

lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció del Consorci. 

 

2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la 

recepció de les prestacions o des de què el Consorci rep la factura si aquesta és posterior a la 

data de recepció. 

 

3. En el present contracte es fixa un termini de garantia de 2 anys. 

 

4. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació 

del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista. 
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Clàusula 22. Subcontractació 
 

En el present contracte resta prohibida la subcontractació. 

 

 

Clàusula 23. Cessió del contracte 
 

En el present contracte resta prohibida la cessió. 

 

 

Clàusula 24. Responsabilitat en l’execució del contracte  
 

24.1. Indemnització de danys i perjudicis. 

 

El contractista ha de rescabalar al Consorci del Besòs, o el personal que en depèn, pels danys i 

indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions 

resultants de l’adjudicació.  

 

En aquests supòsits, el Consorci del Besòs determina la indemnització en raó dels perjudicis 

causats, amb audiència prèvia del contractista i sense perjudici de l’acció penal que, si escau, 

procedeixi. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones 

durant l’execució del contracte.  

 

24.2. Règim de faltes i sancions contractuals. 

 

 En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides pel 

contractista, el Consorci del Besòs pot compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició 

de sancions, o acordar-ne la resolució.  

 

24.2.1. Faltes contractuals 

 

Constitueixen faltes contractuals 

 

Faltes molt greus:  

 

a) l’incompliment o demora en el termini d’inici de l’execució de les prestacions;  

b) l’incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici molt greu;  

c) la paralització total i absoluta en l’execució de les prestacions per causes imputables al 

contractista;  

d) la resistència als requeriments efectuats pel Consorci del Besòs, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte; 

 

e) la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi 

un perjudici molt greu a l’execució del contracte;  

f) el falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de l'elaboració de la 

relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 

consignades pel contractista en el document cobrador;  

g) l’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació; 

h) l’incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que 

es derivin per l’execució del contracte;  

i) l’incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en els 

present plecs o en el contracte; 



 
 

   

 

 Pàg. 23 de 30 
Edifici Besòs  Carrer Olímpic s/n, pl.2  (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové) 

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
www.consorcibesos.cat 

 

j) l’incompliment del deure de confidencialitat respecte aquelles informacions a les quals s’hagi 

atribuït aquest caràcter en el plec de clàusules administratives particulars o en el contracte, o 

que per la seva pròpia naturalesa hagin de ser tractades com a tals; 

k) l’incompliment de les condicions d’execució de caràcter social i ambiental; 

l) la falsedat de al declaració de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 

financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal; 

m) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte; 

n) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. 

o) la reiteració en la comissió de faltes greus. 

p) totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.  

 

 

Faltes greus: 

 

a) la resistència als requeriments efectuats pel Consorci del Besòs, o la seva inobservança;  

b) l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu;  

c) la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau;  

d) la inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions 

d’aplicació per a l’execució del contracte;  

e) l’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 

derivin per l’execució del contracte; 

f) l’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte, quan no s’hagin tipificat 

com a causa de resolució;  

g) L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu; 

h) L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals; 

i) la reiteració en la comissió de faltes lleus; 

j)totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

 

Faltes lleus:  

 

a) l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta greu;  

b) L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu o greu. 

c) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

d) Totes aquelles que s'hagin tipificat com a tal en el present plec. 

 

Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d’una falta del mateix 

caràcter sancionada per resolució administrativa ferma. 

 

 

24.2.2. Sancions contractuals  

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no 

produeixi resolució del contracte, el Consorci del Besòs pot aplicar les sancions següents, 

graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
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a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a 

import d’adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en 

funció de preus unitaris  

 

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

 

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 

 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia 

l’emissió dels informes pertinents.  

 

El termini per imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 

comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient. 

 

24.3 Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions 

 

 L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en 

el/s document/s comptable/s de reconeixement de l’obligació, sense perjudici que la garantia 

respongui de l’efectivitat d’aquelles en els termes legalment previstos. 

 

24.4 Mesura cautelar  

 

El Consorci del Besòs pot aplicar l’import o retardar el pagament de les certificacions o dels 

documents cobradors, totalment o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per 

raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar. 

 

Clàusula 25. Resolució del contracte  
 

1. Seran causes de resolució del contracte les previstes als articles211 i 313 LCSP, així com 

totes aquelles clàusules que s'hagin establert en el present plec. 

 

2. Constitueixen causes específiques de resolució: 

 

a) La demora en l’inici de les prestacions 

 

b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals 

 

d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en 

el de prescripcions tècniques. 

 

e) L'incompliment de les clàusules essencials del contracte incloent les condicions essencials 

d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre dol, 

culpa o negligència de l'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o 

a la indemnització de danys i perjudicis. 

 

f) La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos fiscals. 

 

g) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 

 

h) Totes aquelles que s'hagin establert en aquest plec. 

 

Clàusula 26. Recursos legals dels licitadors 
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1.- Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions 

que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o 

indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 

produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords 

d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant 

l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la 

recepció de la notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 

des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. 

 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un 

cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que 

s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del 

següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita. 

 

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

 
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i 

extinció d’aquest contracte potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el 

termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot 

interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 

recepció d'aquesta notificació. 

 

 

 

Sant Adrià de Besòs,  

 

 

 

 

 

Jordi Canela i Farré 

Director de Serveis Generals 
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ANNEX NÚM. 1.- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (SOBRE 1)  

 

El senyor/a ................................, amb DNI núm., en nom i representació de 

l’empresa........................................., titular de NIF................................de la qual actua 

en qualitat de //administrador únic, solidari, mancomunat o apoderat solidari o mancomunat//, 

segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número 

de protocol  ............................../estatuts i nomenament de...... amb l’adreça de correu 

electrònic següent per rebre les comunicacions electròniques (@) ........................................ 

i als efectes de licitar en el procediment 

d'adjudicació..................................................................................................................

......................., (indicar el/s Lot/s) núm. expedient........................ 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 

Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta  

 

Què l’empresa licitadora que representa:  

Compleix:  

amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica  

amb la classificació empresarial corresponent  

es basa en les capacitats d’altres entitats per acreditar la solvència necessària per 

subscriure aquest contracte  

 

Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.  

 

No esta incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 LCSP.  

 

està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de 

Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha 

estat modificada  

està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

(ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat 

modificada.  

No està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE. 

 

Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

Que compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 

 

Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  

No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -

segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per 

aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin 

considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de 

blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de 

contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i 

tota la informació relativa a aquestes actuacions: ....................................................................  
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Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol  

Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 

totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 

renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 

 

Per a empreses que conformen grup empresarial  

1.) Què l’empresa que represento NO forma part de cap grup empresarial.  

2.) Què l’empresa que represento SI forma part d’un grup empresarial i que l’empresa/les 

empreses del mateix grup (nom de les empreses)............................ es presenta/en també a 

la present licitació. 

 

 

Per a empreses de més de 50 treballadors  

Que el nombre global de treballadors de plantilla són ___________i el nombre particular de 

treballadors amb discapacitat _________________________ i el percentatge que representen 

aquests últims respecte la plantilla global és de _____________________.  

O  

Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes. 

 

 

 

DESIGNA I ACCEPTA  

Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent adreça de 

correu electrònic (@): ...................................................................  

Que dóna compliment a l'article 42 del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 

qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social, relatiu a la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb 

discapacitat, o que per les característiques de l'empresa, no està obligada a disposar d'aquesta 

quota de reserva." 

 

 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a (població) el 

(dia/mes/any) 

 

 

 

Signatura     

 

 

 

 

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 

s’incorporin a la declaració responsable determinarà l’exclusió automàtica de 

l’empresa licitadora des del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, 

sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin 

correspondre, així com les prohibicions per a contractar amb el sector públic. 
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ANNEX NÚM. 2 

 

MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE) 

 

El/la senyor/a .............................................................. amb DNI núm. .......................... 

en representació de l’empresa .............................................................. amb NIF núm. 

..........................................; El/la senyor/a .............................................................. 

amb DNI núm. .......................... en representació de l’empresa 

............................................................... amb NIF núm. ..........................................; 

 

DECLAREN 

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té 

per objecte(….), amb el següent percentatge de participació en l’execució del 

contracte: 

 

......% l’empresa .................................................................... 

......% l’empresa .................................................................... 

 

b) Que en el cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es 

compromet a constituir-se formalment en UTE mitjançant escriptura pública. 

 

c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la 

senyor/a ..................................................................... amb DNI núm. .......................... 

 

c) Que la denominació de la UTE a constituir-se és ................................................, i 

el domicili per a les notificacions és .............................................................................. 

núm. telèfon ............................; núm. de fax ................................................, adreça 

de correu electrònic (@) ...................................................... 

 

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració, 

 

 

 

 

(localitat i data) 

 

(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de 

les diferents empreses i segell de les empreses) 

 

  



 
 

   

 

 Pàg. 29 de 30 
Edifici Besòs  Carrer Olímpic s/n, pl.2  (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové) 

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
www.consorcibesos.cat 

 

ANNEX NÚM. 3 

 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I TÈCNICA AVALUBLE A TRAVÉS DE CRITERIS 

AUTOMÀTICS (SOBRE 2B) 

 

El Sr./Sra __________________, amb DNI número ______, actuant en nom (propi o de 

l’empresa que representa), consultat l’anunci publicat en el perfil del contractant del Consorci 

del Besòs en data ________, de la licitació del contracte de serveis relatiu a la prestació dels 

serveis d’assistència tècnica en matèria de gestió i manteniment dels sistemes informàtics del 

Consorci del Besòs a adjudicar per procediment obert, i assabentat de les condicions, requisits 

i obligacions que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte es compromet en nom (propi o 

de l’empresa que representa) a prendre al seu càrrec la seva execució amb estricta subjecció 

al plec de condicions particulars i al plec de prescripcions tècniques, i a les condicions i 

requisits exigits a la legislació vigent, en els següents termes: 

 

A) OFERTA ECONÒMICA  

 

i) Preu ofertat respecte al cost/ hora tècnic informàtic, amb una dedicació presencial de 5 

hores/setmana (260 hores en còmput anual, sent 520 hores dues anualitats), més atenció 

telefònica de dilluns a dijous de 8 a 18.30 hores i divendres de 8 a 15 hores*: 

 

Preu ofertat  €/hora per als 

serveis presencials obligatoris i 

assistència telefònica, en còmput 

dels 2 anys  

____€/hora x 520 hores= ___ € (IVA exclòs) 

 

IVA  

 

 

ii) Preu ofertat respecte serveis que per raó d’urgència/excepcionalitat es puguin requerir: 

 

Preu ofertat €/hora per als 

serveis urgència en còmput dels 

2 anys 

____€/hora x 48 hores= ___ € (IVA exclòs)  

 

IVA  

 

Total import oferta econòmica (i)+ii):  

 

 

Preu (1) ___€ (en lletra) 

___€ (en números) 

IVA (2) ____€ (en lletra ) 

____€ (en número) 

 

 

B) PROPOSICIÓ, SI ESCAU, SOBRE L’ESTABLIMENT DE MILLORES RESPECTE ELS 

ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (clàusula 4a dels plecs de prescripcions tècniques)* 

  
disminució del temps màxim de resolució 

en un 4%:  

 

 

dismunició del temps màxim de resolució 

en un 8%: 

 

 
dismunició del temps màxim de resolució 

en un 12% 
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dismunició del temps màxim de resolució 

en un 16%:  

 

 

 

dismunició del temps màxim de resolució 

en un 20%: 

 

 
 
*cal marcar amb una X la casella de disminució del valor màxim de resposta  que 

oferten. 

 

 

C) PROPOSICIÓ, SI ESCAU, DE MILLORES EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I EN EL 

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DEL CONSORCI, SENSE COST 

ADDICIONAL PEL CONSORCI DEL BESÒS 

 

 

1.  Realització d’una sesió formativa anual als treballadors del Consorci:  

 

Sí   

No  

 

2.- l’ampliació del temps previst del serveis:   

 

 10 minuts setmanals   

20 minuts setmanals   

30 minuts setmanals   

 

 

 

 

 

La proposta tindrà una validesa de 4 mesos. 

 

_____________, ___ de ___ de 2019. 

 

 

 

 

 

Signatura 
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