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AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

NÚM. EXP. AJCOR020107/2017

CONTRACTE DE SERVEIS

PROCEDIMENT: OBERT AMB APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ EFICIENT EN LA 
TRAMITACIÓ

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

TÍTOL: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULARAN LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ I PUBLICACIÓ 
DE LA REVISTA MUNICIPAL “L’AVANÇADA” DE CORBERA DE LLOBREGAT
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I. DISPOSICIONS GENERALS

I.1. Necessitat de la contractació
 
Pel que fa a les necessitats administratives a satisfer, així com a la idoneïtat de 
l’objecte i contingut del contracte, es tracta de proveir de personal tècnic 
especialitzat, atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans personals propis idonis, 
per a executar el servei objecte del contracte, extrems que queden acreditats i 
justificats tant a la Provisió de l’Alcaldia com al plec de prescripcions tècniques.

Ateses les característiques tècniques i especificacions concretes de l’objecte del 
contracte, no procedeix la divisió per lots del mateix, atès que és imprescindible pel 
correcte funcionament del contracte que el realitzi una única empresa.

I.2. Objecte 
 
L’objecte del contracte és la contractació del servei per al disseny, maquetació, 
impressió i publicació de la revista municipal “L’Avançada” de Corbera de Llobregat. 
Les actuacions a executar es realitzaran en els termes i condicions especificats en 
aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques.

Aquest servei es correspon amb la categoria 15 (Serveis editorials i d’impremta) de 
l’Annex II del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre 
de 2007, pel qual s’aprova la revisió del vocabulari comú de contractes públics, els 
codis de la CPV corresponents a aquest contracte són 79810000-5 (Serveis 
d’Impressió) i 79822500-7 (Serveis de Disseny gràfic).
 
I.3. Naturalesa del contracte

Aquest contracte és administratiu d’acord amb l’article 19.1.a del TRLCSP i de serveis 
segons l’article 10 del TRLCSP. Es regula en els articles 301 a 309 de la mateixa 
norma i 187 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament general de contractació de les administracions públiques.
 
I.4. Règim jurídic
 
El present contracte es regirà:
 

- Per aquest Plec de clàusules.
- Pel Plec de prescripcions tècniques.
- Pel Plec de clàusules administratives generals d’aquest Ajuntament, en tot allò 

que no contradigui la normativa de contractes del sector públic, aprovat per 
acord del Ple en data 29 de juliol de 2014.

- Pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic.

- Pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

- Pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la llei de contractes de les administracions públiques.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 83732aebfb704b5f972a826e206134d3001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

12
/0

7/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=83732aebfb704b5f972a826e206134d3001


Núm. Exp. General: 325/2017   
La Pau,5 (08757) Referència: AJCOR0201072017
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

5

- Pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 
preceptes del Reglament general de la llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

- Pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

- Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local. 

- Per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
- Per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.
- Per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, que modifica l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya.
- Pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 
- Per les restants normes de dret administratiu que esdevinguin aplicables i, 

amb caràcter supletori, per les normes de Dret privat.
 
Si durant la vigència d’aquest contracte apareix nova legislació o fos modificada 
l’existent de forma que es veiessin afectades les tasques objecte d’aquest contracte, 
es realitzarà la corresponent actualització del contracte per recollir totes aquestes 
modificacions.
 
Seran d'aplicació al contracte, amb exclusió de tota altra, les normes relatives al 
procediment administratiu i de la jurisdicció contenciós-administrativa, sotmetent-se 
les parts als tribunals del domicili de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat que fossin 
competents per conèixer de les qüestions que es suscitessin.
 
Les notificacions i tràmits en relació a la present contractació es realitzaran en 
l’adreça de correu electrònic que l’empresa adjudicatària indiqui en la documentació 
presentada de la corresponent plica.
 
I.5. Durada del contracte

 
La durada d’aquest contracte s’estableix per un període inicial d’un (1) any a comptar 
de la data que s’estableixi en l’acord d’adjudicació, i podrà ser prorrogat per un (1) 
any més abans de la finalització del contracte, si és voluntat de l’Ajuntament i essent 
obligatori per a l’empresa adjudicatària.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de gener de 2018.

I.6. Condicions contractuals
 
La prestació s’ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec i en el Plec de 
prescripcions tècniques, els quals es consideren part integrant del contracte.

II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
 
II.1. Pressupost de licitació
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El pressupost màxim de licitació per a la totalitat del contracte es fixa en la quantitat 
de CATORZE MIL VUIT-CENTS EUROS //14.800,00.-// €, 4% d’IVA exclòs. 

Les persones licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost 
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

L’import ofert s’haurà de presentar segons el model que s’inclou en l’Annex II 
d’aquest plec. Aquelles ofertes que consignin el preu de manera diferent a l’establert 
en aquesta clàusula i sense seguir el model inclòs en l’Annex II d’aquest plec 
quedaran automàticament excloses del procediment.

El pressupost s’entendrà compressiu de la totalitat de les actuacions i porta implícits 
tots els conceptes que figuren en la Clàusula 66 del PCAG, aplicables a la contractació 
de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, 
a altres contractes administratius i als privats, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió de data 29 de juliol de 2014, i que es troba publicat en el Perfil del Contractant 
de la Corporació, essent a tots els efectes part integrant d’aquest contracte.
 
L’IVA que correspon aplicar és el 4% i ascendeix a la quantitat de //592,00.-// euros.
 
II.2. Valor estimat del contracte
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants 
del TRLCSP, és de //29.600,00.-// €, 4% d’IVA exclòs. 
 
II.3. Aplicació pressupostària i existència de crèdit
 
La prestació objecte d’aquest contracte es finançarà a càrrec de la partida 
pressupostària núm. 01.924.22698, subordinada al crèdit que es consigni en el 
pressupost de l’any 2018, i resta condicionada a l’existència de crèdit suficient per a 
l’any fins l’import del pressupost aprovat per l’Administració que haurà de confirmar-
se per la Intervenció municipal amb caràcter previ a l’aprovació d’aquest Plec.

II.4. Tributs
 
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades per les persones licitadores 
comprenen els tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions normatives 
vigents, a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat a part. 
 
II.5. Revisió de preus
 
Per aplicació del que disposa el Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, de 
desenvolupament de la Llei 20/2015 de desindexació de l’economia espanyola, no 
procedeix la revisió de preus d’aquest contracte. 
 
II.6. Forma de pagament
 
Les 5 factures corresponents a les revistes de febrer, maig, juliol, octubre i desembre 
es presentaran a l’Ajuntament amb posterioritat al lliurament dels exemplars a les 
dependències municipals (OAC). En el moment de l’entrega, l’empresa haurà de 
presentar un albarà on s’especifiqui el nombre d’exemplars lliurats.
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El pagament del preu contracte es realitzarà prèvia presentació de les factures en el 
Registre telemàtic de l’Ajuntament i prèvia conformitat del departament 
corresponent. 

Als efectes del seu pagament aquest es realitzarà en els termes establerts en el 
TRLCSP i a la normativa sobre morositat que esdevingui d’aplicació en cada moment, 
atenent la recepció de les factures a l’Ajuntament, que s’acreditarà amb el registre 
telemàtic d’entrada a l’Ajuntament, i prèvia conformitat del servei corresponent 
responsable del contracte. 

III. RÈGIM GENERAL DE DRETS I OBLIGACIONS

III.1. Obligacions generals de l’empresa adjudicatària

L’empresa adjudicatària assumeix, a més de les obligacions indicades en el document 
tècnic, que tindran caràcter d’essencials, les següents:

a) L’empresa adjudicatària serà responsable, civil i administrativament, dels danys 
que es causin a terceres persones o als seus béns i instal·lacions, àdhuc els 
municipals, com a conseqüència de les operacions que requereixi la prestació del 
servei, o pel mobiliari i instal·lacions adscrites al mateix, ja sigui per culpa, 
negligència o fortuïtament. Per aquests motius el/la contractista, abans de 
l’adjudicació del contracte, haurà d’acreditar que disposa d’una assegurança de 
responsabilitat civil professional obligatòria conforme a la Llei 7/2006, de 31 de 
maig, de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals, i complir 
els requeriments de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals que 
indica que la majoria de socis siguin professionals, és a dir, que posseeixin la 
titulació superior exigida o, en el seu defecte, l’acreditació professional que atorga 
la col·legiació i estar al dia en el pagament de la quota del Col·legi de 
Dissenyadors (Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, i la seva modificació 
mitjançant el Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, Reial Decret 633/2010, de 
14 de maig i Llei Catalana 11/2003, de 13 de juny). Aquesta obligació té el 
caràcter d’obligació essencial.

b) L’empresa adjudicatària també assumirà les responsabilitats que en matèria 
laboral puguin derivar-se de la contractació del personal afecte als serveis, així 
com en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball.

c) L’empresa adjudicatària respon de l’execució correcta del servei d’acord amb el 
plec de condicions tècniques aprovat i amb les condicions establertes en aquest 
plec. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació essencial.

d) L’empresa adjudicatària executa el contracte al seu risc i ventura, no podent 
cedir-lo o traspassar-lo a tercers persones, i és responsable, fins que es compleixi 
el termini de garantia, de totes les seves obligacions contractuals, incloses les 
establertes en l’article 307 del TRLCSP.

e) Indemnitzar a tercers pels danys de qualsevol tipus que puguin produir-se en 
persones o en coses com a conseqüència de la prestació, per actes propis de 
l’empresa adjudicatària o dels seus treballadors, amb total indemnitat de 
l’Ajuntament.
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III.2. Obligacions de l’empresa adjudicatària en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal

L’empresa adjudicatària haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella 
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se 
li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva 
pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret professional 
respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement 
per raó de la prestació del contracte, obligació que subsistirà encara desprès de la 
finalització del mateix, de conformitat amb l’article 10 de la Llei Orgànica de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre de 1999.

L’adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en 
matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de 
les seves tasques per a la prestació del contracte, especialment les derivades del 
deure de secret, responent l’empresa adjudicatària personalment de les infraccions 
legals que per incompliment dels seus empleats es pogués incórrer.

Si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal 
l'adjudicatari, haurà de respectar en la seva integritat la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de 
desenvolupament, de conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional 26 del 
TRLCSP.

III.3. Potestats i prerrogatives de l’Ajuntament

L’Ajuntament ostenta la prerrogativa d’interpretar les clàusules que regulen la 
contractació i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà 
modificar per raons d’interès públic el seu contingut o acordar-ne la seva revocació, 
amb els límits i els efectes previstos a la normativa vigent.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
dels contractes administratius seran resoltes per l'òrgan de contractació competent, 
els acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos haurà lloc 
a recurs contenciós-administratiu, conforme al previst per La Llei reguladora de la 
esmentada jurisdicció, sense perjudici que els interessats puguin interposar recurs 
potestatiu de reposició, previst en els arts. 116 i 117 de La Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A més de les prerrogatives reconegudes a la normativa de contractació pública que 
esdevinguin aplicables ostentarà les potestats següents:

a) No respondre, en cap cas, de la falta de pagament de l’empresa adjudicatària als 
seus proveïdors.

b) Resoldre el contracte en el supòsit que l’empresa adjudicatària incompleixi les 
obligacions que se’n deriven, sense dret a cap tipus d’indemnització i sense 
perjudici de la reclamació que l’Ajuntament pugui efectuar-li pels danys i 
perjudicis causats. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 83732aebfb704b5f972a826e206134d3001
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c) La contractació per part de l’empresa adjudicatària del personal necessari per 
l’execució del contracte no atorga en favor del seus treballadors cap relació laboral 
ni de dependència amb l’Ajuntament. La seva situació i retribucions es regularan 
per les normes del dret laboral, a càrrec exclusivament de l’empresa 
adjudicatària.

IV. PENALITATS

IV.1. Infraccions 

A) Tenen la consideració d’incompliments molt greus:
 

1)  L’abandonament de l’execució del contracte sense causa justificada.
2)  La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats 

desenvolupades.
3)  Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
4)  Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a la ciutadania 

i treballadors municipals.
5) L’incompliment de les directrius que es reserva l’Ajuntament en 

l’acompliment del contracte o impedir que aquest pugui desenvolupar les 
funcions de fiscalització i control que li són pròpies.

6)  L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en un període de 6 mesos.
 
B) Tenen la consideració d’incompliments greus:
 

1)  El retard sistemàtic en l’execució del contracte, que ocasioni perjudici o 
distorsió del mateix.

2)  El tractament vexatori a la ciutadania, exceptuant que aquest tractament 
reunís les característiques per a classificar-lo com a molt greu.

3)  La comissió de tres faltes lleus en un període de 6 mesos.
 

C) Tenen la consideració d’incompliments lleus:
 

1) El retard ocasional i la negligència o descuit en el compliment de les 
obligacions derivades del contracte, sempre que no causin un detriment 
important que impliqui la seva qualificació com a greu.

 
IV.2. Penalitats 

A) Per les infraccions qualificades de molt greus:

1) Si consistissin a deixar de prestar una execució obligatòria o produïssin un dany 
avaluable econòmicament: multa pel valor del quàdruple del servei deixat de prestar 
o del dany produït.
2) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de 1.201 € a 3.000 €, podent 
donar lloc a la resolució del contracte en els casos previstos per la legislació aplicable.
3) La revocació del contracte sense dret a cap tipus d’indemnització.

B) Per les infraccions qualificades de greus:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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1) Si consistissin a deixar de prestar una execució obligatòria o produïssin un dany 
avaluable econòmicament: multa pel valor del triple del servei deixat de prestar o 
del dany produït.
2) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de 301 € a 1.200 €.

C) Per les infraccions qualificades de lleus: amb advertència i amonestació quan sigui 
la primera vegada, i multes de fins 300 €, les consecutives.

Quant la infracció es produís després d'haver estat sancionat el contractista per tres 
infraccions qualificades de molt greus, l'Ajuntament podrà optar per la rescissió del 
contracte amb la reclamació dels danys i perjudicis que s’escaiguin. 

IV.3. Procediment d’imposició de penalitats 

1.- La imposició de sancions es realitzarà prèvia tramitació de l’expedient sancionador 
de conformitat amb el que determina la Llei 39/2015.  

2. La resolució de l’expedient anirà a càrrec de l’òrgan que originàriament tingui 
atribuïda la competència respecte del tipus d’infracció de què es tracti.

3. En el cas d’infraccions lleus que donin lloc a advertència i/o amonestació, es dictarà 
Decret d’Alcaldia sense que sigui necessari tramitar el procediment sancionador. 

IV.4. Indemnitzacions per danys i perjudicis

Amb independència de la sanció corresponent i/o de la resolució del contracte, 
l'empresa adjudicatària indemnitzarà l'Ajuntament per la manca total, deficient o 
incompleta execució per part d'aquell i sempre que els esmentats fets ocasionin un 
perjudici a la Corporació al suplir aquesta la feina de l'adjudicatari per medis propis 
o aliens.

Els supòsits de demora a l’execució dels terminis totals o parcials s’entendran en tot 
cas com una vulneració de les condicions essencials d’execució del contracte resultant 
d’aplicació l’establert als articles 212 i següents del TRLCSP.

V. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte s’extingirà pel seu compliment o per resolució.

Són causes de resolució del present contracte, a més de les previstes en els articles 
223 i 308 del TRLCSP, incórrer el contractista, durant la seva execució, en qualsevol 
de les causes de prohibició per a contractar amb l’Administració de les estipulades 
als articles 54 a 84 del TRLCSP.

VI. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
 
VI.1. Tipus de tramitació 

La tramitació serà per la via ordinària amb aplicació de les mesures de gestió eficient 
en la tramitació, i no està subjecta a regulació harmonitzada. Així mateix, 
l’adjudicació es durà a terme mitjançant el procediment obert, regulat als articles 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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157 i següents del TRLCSP, i es realitzarà en favor de la proposició econòmicament 
més avantatjosa per als interessos municipals, tenint en compte els criteris bàsics de 
selecció establerts en la clàusula corresponent, d’acord amb l’estipulat en l’art. 150 
del TRLCSP.

VI.2. Òrgan de contractació

Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 1148/2017, de 17 
de juny de 2017, reservant-se l’Alcaldia els actes administratius de tràmit.

VI.3. Responsable del contracte

Es designa responsables del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del 
TRLCSP, a les persones responsables del servei de comunicació de l’Ajuntament, Sra. 
Olga Alegrí amb adreça electrònica oalegri@corberadellobregat.cat, i Sra. Maribel 
Jodar amb adreça electrònica mjodar@corberadellobregat.cat.

VI.4. Perfil del contractant

Tant l’aprovació de l’expedient i dels plecs com tots aquells actes administratius que 
es dictin en la tramitació de l’expedient seran objecte de publicació al Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat www.corberadellobregat.cat.

VI.5. Capacitat i solvència de les persones licitadores 

Estan capacitats per a participar en el procediment i per a contractar les persones 
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres (en endavant les persones), amb 
plena capacitat d’obrar i que acreditin solvència econòmica, financera o tècnica 
d’acord amb els arts. 74, 75 i 78 del TRLCSP i sense cap mena de prohibició per a 
contractar d’acord amb els articles 60 i 61 del mateix cos legal.

VI.5.1. Documentació acreditativa de la capacitat

La capacitat de la persona licitadora, cas de resultar adjudicatària, s'ha d'acreditar 
amb la documentació següent:

- Si es tracta d'una persona jurídica, ha de presentar l'original, còpia autèntica o 
còpia legitimada o compulsada per funcionari acreditat, de l'escriptura de 
constitució o modificació de la societat, inscrita al Registre Mercantil, quan aquest 
requisit sigui exigible.

Si no ho és, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte 
fundacional, en què consti les normes per les quals es regula la seva activitat, 
inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També s'haurà d'aportar 
una fotocòpia del NIF legitimada per notari o compulsada per funcionari acreditat.

Només es podran presentar les empreses licitadores ja siguin persones naturals 
o jurídiques, la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del 
contracte i disposin d’una organització amb elements personals i materials 
suficients per a la deguda execució del contracte.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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- Si la persona jurídica actua mitjançant representació, ha de presentar l'original 
o còpia autèntica de l'escriptura de poders degudament inscrita en el Registre 
Mercantil, acompanyada de la declaració jurada de la seva vigència emesa per la 
persona o l'òrgan competent per a la seva expedició, com també una fotocòpia 
del DNI legitimada per notari o compulsada per funcionari acreditat.

- Si es tracta de societats civils, hauran de presentar el contracte social i el DNI 
de tots els socis. En aquest cas cadascun d'ells haurà de presentar tots els 
documents necessaris per contractar amb l'administració que es relacionen en els 
punts següents.

- Quan es tracti d'empresaris no espanyols de la Unió Europea o signataris de 
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar la seva inscripció en 
els registres o la presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex I del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

- Els empresaris estrangers d’estats no membres de la Unió Europea, hauran 
d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant informe expedit per la respectiva 
Missió Diplomàtica Permanent u Oficina Consular d’Espanya del lloc del domicili 
de l’empresa, en què es faci constar que figuren inscrits en el Registre local 
professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen amb habitualitat 
en el tràfic local en l'àmbit de les activitats objecte d'aquest contracte. A més 
hauran d’aportar l’informe que contempla l’art 55.1 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

- Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unió temporal 
d'empreses, conforme a la Llei 18/1982, de 26 de maig, modificada per la Llei 
12/1991, de 29 d'abril, cadascun dels empresaris que la componguin hauran 
d'acreditar la seva capacitat, solvència i representació mitjançant els documents 
abans indicats. Caldrà també que declarin que queden obligats, conjuntament i 
solidària, en l'exercici dels seus drets i en el compliment de totes les obligacions 
derivades del contracte.

Així mateix hauran d'indicar la participació de que tindrà cadascuna de les 
empreses en la unió temporal, designar un representant o apoderat únic, que ha 
d'ésser una persona física, i també un domicili als efectes de requeriment.

Si la unió temporal d'empreses resulta adjudicatària, les empreses que la 
constitueixen han d'atorgar l'escriptura pública corresponent de la seva 
constitució, segons el que disposa l'article 8 de la Llei 18/1982, de 26 de maig. 
Han de conferir a un representant o apoderat de la unió, poders suficients, per 
exercir tots els drets i complir totes les obligacions que es puguin derivar del 
contracte, sens perjudici de poders mancomunats que puguin atorgar les 
empreses pel cobrament i pagament de quantia significativa.

En cas de resultar adjudicatària, la unió temporal d’empreses haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

VI.5.2. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera, i de la 
solvència tècnica o professional

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 83732aebfb704b5f972a826e206134d3001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

12
/0

7/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=83732aebfb704b5f972a826e206134d3001


Núm. Exp. General: 325/2017   
La Pau,5 (08757) Referència: AJCOR0201072017
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

13

Atès que aquest servei es troba inclòs en l’Annex II del Reial Decret 773/2015, 
de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats aspectes del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els licitadors podran 
acreditar la seva solvència mitjançant la presentació dels documents que 
justifiquin està en possessió de la classificació professional que es relaciona a 
continuació, o bé presentant la documentació acreditativa que justifiqui la seva 
solvència pels mitjans que es relacionen:

Classificació:

Grup: M
Subgrup: 4
Categoria: 1

Solvència econòmica i financera:

La solvència econòmica i financera de la persona licitadora, cas de resultar 
adjudicatària, s’ha d’acreditar amb l’aportació de certificats relatius al volum 
anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte per import igual o 
superior a l’exigit en l’anunci de licitació. 
 
Solvència tècnica o professional:

La solvència tècnica o professional de la persona licitadora, cas de resultar 
adjudicatària, s’ha d’acreditar pels mitjans següents:

a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que 
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, 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; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament 
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

b) Relació del personal responsable de l’execució del contracte.

En tot cas, la inscripció del licitador en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades de les administracions públiques acredita les condicions de solvència 
econòmica i financera, així com de solvència tècnica o professional i per tant eximirà 
el seu titular del deure d’aportar cap altra documentació.

VI.6. Presentació d’ofertes i documentació a incloure

La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el 
termini dels 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci 
de la licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament. Si l’últim dia és festiu al 
municipi de Corbera de Llobregat, o cau en dissabte, s’entendrà prorrogat fins el 
primer dia laborable següent a Corbera de Llobregat.

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure 
cap proposició en unió amb altres licitadors si ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal o col·lectiu de professionals. La infracció d’aquestes normes 
donarà lloc a la no admissió de totes les proposicions per ell subscrites. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicional pel licitador del 
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en el Plec i document 
tècnic que regeixen el contracte, sense cap excepció o reserva.

Les proposicions es presentaran en qualsevol de les formes següents, i els sobres 
estaran identificats en el seu exterior amb indicació de la licitació a la que concorren 
i signats pel licitador o la persona que el representi, així com del nom i cognom o raó 
social de l’empresa:

1. Presencialment: les pliques es presentaran en dos sobres (sobre núm. 1 i 
sobre núm. 2) en el Registre General de l’Ajuntament, ubicat a les 
dependències de l’OAC, carrer de la Pau núm. 4, en horari d'atenció al públic, 
de dilluns a divendres laborables de 8.30 a 14.30 hores. 

2. Per correu postal: les ofertes es presentaran en un únic sobre, que contindrà 
els altres dos (sobre núm. 1 i sobre núm. 2), havent-se de lliurar a l’Oficina 
de Correus dins del termini màxim atorgat i dins el mateix horari que les 
presentades presencialment, i anunciar la seva tramesa mitjançant la seu 
electrònica de l’Ajuntament, el mateix dia de la seva presentació, sense 
ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de 
les proposicions. Aquesta comunicació telemàtica de que s’efectua la tramesa 
mitjançant correu postal només serà vàlida si hi ha constància de la 
transmissió i la recepció, la data i el contingut íntegre de les comunicacions, i 
s’identifica de manera fidedigna remitent i destinatari. 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 còpia 
degudament autenticada i haurà de presentar-se en dos sobres tancats, 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 
servei de disseny, maquetació, impressió i publicació de la revista municipal 
“l’Avançada” de Corbera de Llobregat, Exp. AJCOR0201072017, presentada 
per ...…….......”, amb la signatura del licitador/la licitadora o persona que el 
representi, i haurà de contenir la següent documentació:
 

1. 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 o licitadora.

2. Les empreses licitadores han d’aportar una declaració responsable en la qual 
s’indiqui:

a. Que compleixen, en el moment de presentació de les proposicions, els 
requisits de capacitat i solvència establerts en les clàusules VI.5.1 i 
VI.5.2. d’aquest plec.

b. Que no estan afectats per cap de les circumstàncies que es recullen en 
l’article 60 del TRLCSP.

c. Que se sotmeten als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 83732aebfb704b5f972a826e206134d3001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

12
/0

7/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=83732aebfb704b5f972a826e206134d3001


Núm. Exp. General: 325/2017   
La Pau,5 (08757) Referència: AJCOR0201072017
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

15

per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa al seu fur propi.

La declaració s’haurà d’ajustar al model que s’adjunta com a Annex I d’aquest plec 
o, alternativament, el document únic europeu (DEUC) degudament emplenat. El 
Formulari normalitzat del Document Europeu únic de contractació (DEUC), al qual 
tindran accés en castellà i català en els següents links:

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contract
acio_electronica/DEUC-cat.pdf

Aquelles declaracions responsables que siguin presentades sense seguir l’establert 
com a Annex I o, en el seu cas, segons l’establert en el DEUC, quedaran 
automàticament excloses del procediment.

D’acord amb el que s’estableix en la clàusula VI.12. d’aquest plec, la justificació de 
la possessió de la documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a 
què es refereix la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en 
qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de 
contractació podrà demanar a les empreses licitadores, per tal de garantir la correcta 
finalització del procediment i en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta 
d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa de les condicions establertes 
per ser adjudicatari del contracte.

3. Altres declaracions:
a. En el supòsit que la persona licitadora tingui intenció de concórrer en 

unió temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest 
extrem amb indicació dels noms i circumstàncies 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.

b. En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de 
presentar declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents 
les circumstàncies que van donar lloc a la dita exempció.

c. En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de 
presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols.
En el supòsit que reuneixi algun dels criteris de preferència en els 
termes de la clàusula IV.10.2 del present Plec, la persona licitadora 
haurà de presentar declaració consignant-los.

SOBRE NÚM. 2

Portarà la menció “Proposició econòmica i criteris avaluables automàticament 
per a la contractació del servei de disseny, maquetació, impressió i 
publicació de la revista municipal “l’Avançada” de Corbera de Llobregat, Exp. 
AJCOR0201072017, presentada per ...…….......”, amb la signatura del licitador/ 
la licitadora o persona que el representi, que contindrà la següent documentació:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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1. 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 o licitadora.

2. Proposició econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex II 
d’aquest plec.

3. Criteris avaluables automàticament d’acord amb el model que s’adjunta com 
a Annex III d’aquest plec.

4. Els aspectes tècnics relatius pel desenvolupament i execució del servei, 
incloent la proposta tècnica amb totes les especificacions incloses en la 
clàusula 6 del Plec de prescripcions tècniques.

Les ofertes que consignin el preu de manera diferent a l’establert en el model inclòs 
com a Annex II quedaran automàticament excloses del procediment.

La resta de criteris avaluables automàticament que es consignin de manera diferent 
a l’establert en el model inclòs com a Annex III del plec no seran puntuats.

També quedaran excloses del procediment les pliques que no incorporin la memòria 
tècnica indicada, amb inclusió de totes les especificacions indicades.

VI.7. Confidencialitat

Els òrgans de contractació no podran divulgar la informació facilitada pels empresaris 
i que aquests hagin designat com a confidencial. A aquests efectes, els licitadors 
hauran d'incorporar una relació amb la documentació a la qual hagin donat aquest 
caràcter.

En el cas que no constés aquesta relació, s'entendrà que no hi ha cap dada de la 
proposició presentada pel licitador que tingui caràcter confidencial.

VI.8. La Mesa de contractació 

La Mesa de contractació serà presidida per l’alcaldessa de la Corporació, o membre 
d’aquesta en que delegui i formaran part de la mateixa com vocals la secretària i 
l’interventor de la Corporació o funcionaris que els substitueixin, el regidor de l’Àrea 
de Comunicació o persona en la qual delegui i un lletrat adscrit als serveis jurídics de 
la Corporació o persona en qui delegui. Actuarà com a Secretària la responsable de 
Contractació o persona en qui delegui.

No obstant, l’òrgan de contractació, en el mateix acte d’aprovació de la contractació, 
podrà designar altres vocals dels esmentats a l’apartat anterior.

Els acords de la Mesa seran vàlids sempre que es trobin presents la majoria dels seus 
membres.

VI.9. Qualificació dels documents i obertura de proposicions

Una vegada transcorregut el termini per a presentar les pliques, i dins els tres primers 
dies hàbils següents, la Mesa de contractació procedirà a obrir el sobre 1, comprovarà 
la personalitat i solvència de les persones licitadores i procedirà a la qualificació de 
la documentació presentada. 
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No obstant l’anterior, l’obertura del sobre núm. 1 es podrà endarrerir en el cas que 
dins del termini de presentació de pliques, algun licitador/a hagi anunciat la seva 
participació mitjançant enviament per correu. En aquests casos, l’obertura del sobre 
núm. 1 es produirà una vegada hagin arribat a l’Ajuntament totes les pliques 
anunciades per correu, sempre i quan aquestes arribin dins el termini màxim 
establert a l’apartat segon de la clàusula VI.6.

La manca de presentació de qualsevol dels documents que s’han d’incloure en el 
sobre 1 serà, per sí sola, causa d’exclusió de la licitació. No obstant això, si la mesa 
observa defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, la 
secretària d’aquell òrgan ho comunicarà per correu electrònic als interessats, 
concedint-los un termini d’esmenes de fins a 3 dies hàbils.

Seguidament, a l’obertura del sobre número 1, es procedirà a obrir el sobre número 
2 en sessió pública prèviament anunciada al Perfil del contractant.

La persona licitadora que ofereixi un import de licitació superior al que consta com a 
base de la licitació, serà automàticament exclosa.

Finalitzada l’obertura dels sobres, la Mesa efectuarà la valoració de les ofertes 
presentades, proposarà la persona adjudicatària i aixecarà acta que elevarà a l’òrgan 
competent per a la continuació de la tramitació de l’expedient. 

VI.10. Criteris de valoració de les ofertes

VI.10.1. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts)

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació són els següents amb una 
puntuació total de 100 punts:

10.1.1. Oferta econòmica (fins a 70 punts)

L’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà 70 punts, i la resta d’ofertes 
es puntuaran linealment fins a 0 punts, que correspondrà a l’import de 
licitació.

10.1.2. Condicions, desenvolupament i organització del servei (fins a 30 
punts). Es valorarà la reducció en dies laborables segons el següent desglòs. 
Les fraccions no es computaran: 

1. 5 dies laborables d’entrega ................ 0 punts 
2. 4 dies laborables d’entrega ................ 10 punts 
3. 3 dies laborables d’entrega ................ 20 punts
4. 2 dies laborables d’entrega ................ 30 punts

VI.10.2. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el 
següent:

 Empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin a 
la plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%. Si 
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diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició 
més avantatjosa acrediten que tenen relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al 2%, té preferència en l’adjudicació 
del contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors 
fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

 Igualment es valoraran preferentment en l’adjudicació en igualtat de 
condicions amb les que siguin econòmicament més avantatjoses, les 
proposicions presentades per aquelles empreses dedicades específicament a 
la promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, 
regulades a la disposició addicional novena de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, 
de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a increment de 
l’ocupació i la millora de la seva qualitat, i es valora el compromís formal del 
licitador de contractar no menys del 30% dels seus llocs de treball amb 
persones que pertanyin a algun d’aquests col·lectius, la situació dels quals ha 
de ser acreditada pels serveis socials públics competents.

 Sens perjudici del que s’estableix en la disposició addicional quarta del 
TRLCSP, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les persones 
físiques i jurídiques que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les 
dones i els homes, sempre que les proposicions igualin en els seus termes les 
més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen 
de base per a l’adjudicació.

 Així mateix, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions 
que acreditin menor impacte ambiental, major estalvi i ús eficient de l’aigua, 
l’energia i els materials, sempre que les proposicions igualin en els seus 
termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que 
serveixen de base per a l’adjudicació.

La documentació acreditativa s’haurà d’adjuntar dins del sobre en el moment de la 
presentació, no poden aportar aquesta documentació amb posterioritat.

VI. 11. Garantia definitiva

La garantia definitiva a constituir per l'empresa adjudicatària serà la corresponent al 
5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs, tret del supòsit contemplat a la clàusula 
VI.17., i serà retornada d’acord amb allò que disposa l’article 102 del TRLCSP un cop 
vençut el termini de garantia i complertes per l’adjudicatari totes les seves 
obligacions contractuals. Es fixa un termini de garantia de 6 mesos des de la 
finalització del contracte, que començarà a comptar a partir de la signatura de l’acta 
de recepció i conformitat de les actuacions realitzades o, en el seu defecte, a partir 
de l’informe favorable emès pels tècnics municipals.
 
La garantia definitiva es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats en les 
condicions legalment establertes, mitjançant aval bancari o assegurança de caució. 
Els avals hauran de ser autoritzats per apoderat de l’entitat avalant que tingui poder 
suficient per a obligar-la plenament i caldrà que les signatures dels avaladors estiguin 
legitimades per fedatari públic i disposin dels requisits mínims dels avals que estan 
recollits en el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. En el cas que es presenti 
en metàl·lic, s’haurà d’efectuar prèviament un ingrés en qualsevol dels números de 
compte de les entitats bancàries col·laboradores d’aquest Ajuntament, i presentar el 
corresponent comprovant d’ingrés.
 
També es podrà constituir mitjançant retenció en el preu. A aquest efecte l’empresa 
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adjudicatària haurà de signar un document en el que manifesti la seva voluntat 
d’utilitzar aquest mitjà. La retenció es practicarà de la/les factura/es inicials fins a la 
retenció del preu corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
 
A la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat poden obtenir els models 
d’aval i d’assegurança de caució aprovats i vàlids, així com el document de 
conformitat de prestació de garantia mitjançant retenció en el preu, que s’hauran 
d’utilitzar obligatòriament.

VI.12. Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació

Efectuada la proposta d’adjudicació per part de la Mesa de Contractació i elevada la 
corresponent acta a l’òrgan competent, aquest efectuarà requeriment al proposat 
com adjudicatari per tal que en el termini màxim dels 10 dies següents a aquell en 
què hagi rebut la notificació del requeriment presenti la documentació següent:

a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva, segons el previst a la clàusula 
VI.11. d’aquest plec.

b) Presentar els següents documents:
a. La documentació que acrediti la personalitat de la persona licitadora, 

en els termes descrits a la clàusula VI.5.1.
b. La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional, en els termes de la 
clàusula VI.5.2.

c. Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per al cas 
que prèviament no hagi autoritzat a l’Ajuntament per obtenir de forma 
directa l’acreditació. S’entendrà que les empreses es troben al corrent 
quan concorren les circumstàncies assenyalades en els articles 13 i 14 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.

d. En el cas que el contracte s’adjudiqués a una Agrupació d'Empreses 
hauran aquestes d'acreditar la constitució de la mateixa, en escriptura 
pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i 
NIF assignat a l'Agrupació.

e. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies 
consignades en la declaració responsable aportada i la resta que sigui 
exigible.

f. La documentació que acrediti l’establert a la clàusula III.1.a).

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat 
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar 
la documentació referida, amb excepció de la relativa a la garantia definitiva i a 
aquella que sigui exigible i no es pugui obtenir, sempre i quan aportin la diligència 
d’inscripció i la declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la 
diligència no han experimentat cap variació.

En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini 
assenyalat, s'entendrà que el licitador retira la seva oferta, procedint en aquest cas 
a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en que hagin 
quedat classificades les seves ofertes.

VI.13. Adjudicació del contracte

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per al cas que s’hagi donat compliment al requeriment esmentat en l’apartat anterior, 
l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents. 

VI.14. Formalització del contracte

L’Ajuntament i l'empresa adjudicatària hauran de formalitzar el contracte en 
document administratiu en els 5 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació, 
segons s’estableix en l’article 8.i) Mesures de gestió eficient en la tramitació del 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en  matèria de contractació 
pública, al qual s’annexarà aquest Plec de clàusules com a part integrant.
 
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de conformitat 
amb l’article 154 del TRLCSP.

VI.15. Despeses de publicitat

Les despeses de publicitat que es puguin ocasionar amb motiu d’aquesta contractació 
aniran a càrrec de l’adjudicatari, amb un màxim de 500 €.

VI.16. Devolució de documentació a les persones licitadores no 
adjudicatàries

Conforme estableix l'art. 87 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, les 
proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense 
obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient. 
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos 
sense que se n'hagin interposat, la documentació que s'adjunta a les proposicions 
restarà a disposició dels interessats. En el cas que els licitadors no exerceixin aquest 
dret, l'ajuntament romandrà facultat per a procedir a la destrucció total o parcial de 
la documentació aportada, un cop hagin transcorregut sis (6) mesos des de l'acord 
d'adjudicació, i sempre que aquest sigui ferm. 
 
VI.17. Proposicions anormals o desproporcionades
 
Es considerarà que una oferta és anormal o desproporcionada quan incorri en 
qualsevol dels casos estipulats a l’article 85 del Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Per a qualsevol d’aquests casos es donarà audiència a tots els licitadors que incorrin 
en aquesta circumstància, perquè justifiquin la valoració de l’oferta i precisin les 
condicions de la mateixa. Es procedirà a sol·licitar l’assessorament tècnic 
corresponent. Si finalment recau l’adjudicació a favor d’un concursant inicialment 
incurs en presumpció de temeritat, li serà exigida una garantia definitiva del 10 % 
de l’import d’adjudicació.

 
VII. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
 
VII.1. Modificació del contracte
 
Aquest contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic segons el que 
preveu l’article 107 TRLCSP.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 83732aebfb704b5f972a826e206134d3001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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VII.2. Termini de recepció de les prestacions del contracte
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que 
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu, o bé 
mitjançant informe favorable del responsable del contracte.
 
VII.3. Cessió i subcontractació

L’empresa adjudicatària només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que 
neixen del contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació 
i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.

Per les característiques especials d’aquest contracte, queda prohibida la 
subcontractació per part de l’empresa adjudicatària per a realitzar cap tipus de servei. 
L’incompliment d’aquesta clàusula implicarà que el servei realitzat per part de 
l’empresa subcontractada no pugui ser facturat ni abonat, sense perjudici de la 
resolució del contracte i de la imposició de penalitats.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
 
La secretària,
Maria Abarca Martínez

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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ANNEX I

Declaració responsable

En/Na ......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi / en 
nom i representació de l’empresa ......................... amb CIF núm. ........................, 
en qualitat de ................, i segons escriptura pública autoritzada davant el Notari 
de (lloc), senyor/a .............................., en data ......... i amb número de 
protocol.........., domiciliada a....................... carrer ........................, núm.......... 
(persona de contacte ......................., adreça de correu electrònic ......................., 
telèfon núm. ........................ i fax núm. ...................), opta a la contractació 
relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA 
RESPONSABLEMENT:

1. Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar 
amb l’Administració previstes als articles 54 a 84 TRLCSP;

2. Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com no tenir deutes vençuts de naturalesa tributària 
amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat;

3. Que de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè pugui obtenir directament, 
davant les Administracions competents, els certificats acreditatius del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social;

                                        SI                                        NO

4. Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes 
de les clàusules VI.5.1. i VI.5.2. del present;

5. Que, cas de resultar proposat com a empresa adjudicatària, es compromet, 
es compromet a aportar la documentació assenyalada en la clàusula VI.12. 
del present Plec;

6. Que compleix estrictament, en relació als seus treballadors, amb les mesures 
de prevenció de riscos laborals establerts per la normativa vigent, incloses les 
obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut amb el compromís 
de presentar, a requeriment de la Corporació, la documentació necessària i 
suficient que justifiqui la veracitat de la present declaració;

7. Que l’adreça de correu electrònica als efectes d’efectuar totes les 
comunicacions relatives a aquesta licitació és ________________________.

(Lloc, data, signatura i segell)

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 83732aebfb704b5f972a826e206134d3001
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ANNEX II

Proposició econòmica

En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l’empresa ............................, amb 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 al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques del servei, 
que accepta íntegrament, per la quantitat màxima de ……….……………….. euros, IVA 
exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).

L’import de l’IVA, al ... %, és de .......... €.

Així mateix, el licitador/a declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració, i no està 
incurs en cap prohibició per a contractar, conforme als articles 54 a 84 del TRLCSP.

(Lloc, data i signatura del licitador/a).”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 83732aebfb704b5f972a826e206134d3001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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ANNEX III

Criteris avaluables automàticament

En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l’empresa ............................, amb 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 al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques del servei, 
que accepta íntegrament, i ofereix el següent quant a criteris avaluables 
automàticament:

1. Reducció en el termini d’entrega, indicant-ne el número de dies laborables 
d’entrega: ...............  

Així mateix, el licitador/a declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració, i no està 
incurs en cap prohibició per a contractar, conforme als articles 54 a 84 del TRLCSP.

(Lloc, data i signatura del licitador/a).”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 83732aebfb704b5f972a826e206134d3001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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