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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A. Objecte : Servei de manteniment de disseny i programació de les webs del Recinte 

Modernista de Sant Pau i de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 Codi CPV: 72415000-2 Servei d’hostatge d’operació de llocs web 

                  72514000-1 Servei de gestió d’instal·lacions informàtiques  

  

B. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del c ontracte :  

Pressupost de licitació:  46.800.-€ (IVA exclòs). 

Valor estimat del contracte (d’acord amb allò establert a l’article 88 del Reial Decret 

3/2011, de 14 de novembre):  93.600.-€ (IVA exclòs) 

 

 SENSE IVA AMB IVA 

Pressupost base de 

licitació 
46.800.-€ (IVA exclòs) 56.628.-€ 

% previst en 

modificació 
No previst No previst 

Pròrroga 2 anys No previst 

VE del contracte 93.600.-€ (IVA exclòs) 113.256.-€ 

 

  

C. Període de manteniment d’ofertes :  3 mesos des de l’obertura de l’últim sobre. En cas 

de detectar-se ofertes anormals o desproporcionades aquest termini es podrà ampliar en 

15 dies. 

Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord 

d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta sense que es pugui 

reclamar cap mena d’indemnització. No obstant això, l’Òrgan de Contractació podrà 

sol·licitar a les empreses que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia 

comunicació a dites empreses i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se el 

procediment d’adjudicació amb aquells empreses que acceptin la pròrroga. 
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D. Capacitat i Solvència tècnica Econòmica : Veure clàusula 11 del Plec 

  

E. Garantia provisional : No s’aplica 

Garantia definitiva : 5% de l’import d’adjudicació. La mateixa es formalitzarà mitjançant els 

sistemes previstos en la clàusula 18.  

  

F. Admissió de variants i/o millores :    

  S’admeten millores 

 No s’admeten 

Admissió de variants:    

 S’admeten 

 No s’admeten 

 

  

G. Dependència on s’ha d’aportar la documentació de la  licitació : 

Lloc: Secretaria Assessoria Jurídica Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau. 

Sant Antoni M. Claret, 167 –– Pavelló de l’Administració, Ala Est, 3 planta, Departament 

d’Assessoria jurídica. Barcelona - 08025 

Data i hora:  l’establerta en l’anunci de licitació 

Consultes: epages@santpau.cat 

  

H. SOBRES: 3 

Veure clàusula 11 

Contingut dels sobres: 

Sobre número 1: Capacitat i solvència  



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

Sobre número 2: Oferta tècnica i criteris subjectius 

Sobre número 3: Oferta econòmica i criteris objectius 

En el perfil del contractant i en la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat 

de Catalunya s’ha publicat l’annex 7, en format Word, amb les etiquetes amb les que 

s’hauran d’identificar els sobres 

OBERTURA DELS SOBRES 

Sobre número 1 i 2: Acte privat 

Sobre número 3: Acte públic 

La data d’obertura pública es farà constar en l’anunci de la convocatòria de l’acta 

d’obertura de la Mesa. 

  

I.  Cessió i subcontractació :  

 No s’admet 

S’admet: Sí, previ consentiment per escrit. (d’acord a l’article 227 del TRLCSP) 

  

  

J. Termini d’execució : 2 anys  

Possibilitat de pròrroga: 

 Sí, per un termini màxim de 2  anys, en pròrrogues de 12 mesos. Per mutu acord de les 

parts. 

 No 

Valoració de terminis : 

 Si. D’acord amb allò establert en els criteris de valoració 

 No. 

  

  

K. Termini de garantia : coincidirà amb el termini d’execució del contracte 
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L. Revisió de preus i fórmula tipus :  

 No s’aplica 

 Si, d’acord amb el següent. 

  

M. Documents que integren la licitació : veure punt 4 del present Plec. 

  

N. Criteris de valoració : 

1.- Criteris avaluables de forma automàtica : Màxim de 51 punts. Sobre número 3 

 Oferta econòmica: màxim 40 punts 

Possibilitat de valorar ofertes anormals o desproporcionades: 10% sobre la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. 

 Reducció en el temps de resposta: màxim 6 punts 

- Reclamacions urgents (ofertar temps inferior a 24 hores): màxim de 2 punts 

- Reclamacions per anomalies (ofertar temps inferior a 24 hores): màxim de 2 punts 

- Consultes o anomalies menors (ofertar temps inferior a 3 dies): màxim de 2 punts 

 Periodicitat en el Manteniment: màxim de 5 punts 

2.- Criteris avaluables amb judici de valor : Màxim de 49 punts. Sobre número 2 

 Servei de manteniment del disseny i de les adaptacions a la interfície segons les noves 

peticions: fins a 25 punts. 

 Servei de programació: fins a 14 punts 

 Servei de suport tècnic: fins a 10 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts (Sumatori 1+2) 
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O. Tramitació : Ordinària 

Procediment : Obert, Regulació no harmonitzada, d’acord amb allò previst a l’article 13 i 

16 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP). La tramitació es durà a 

terme d’acord amb allò previst als articles 19 i 20 de les IIC de la Fundació. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS  

Primera. Objecte del contracte  

L’objecte d’aquest contracte és la contractació del servei de manteniment de disseny i 

programació de les webs del Recinte Modernista de Sant Pau i de la Fundació Privada Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau. 

La codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és. 

2.L’objecte i finalitats es completen en la documentació tècnica del present plec de clàusules 

particulars. 

Aquest plec de clàusules, així com les seves prescripcions, les quals s’adjunten annexades a 

aquest plec, revestiran caràcter contractual, per la qual cosa hauran d’ésser signats, en prova 

de conformitat, per l’adjudicatari en el mateix acte de la formalització del contracte. 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfe r i idoneïtat del contracte  

Les necessitats que es busca cobrir amb el servei objecte del contracte és l’adequació de les 

dues webs a les noves necessitats, tenint en compte aspectes con la comunicació i usabilitat, 

respectant la identitat corporativa de la institució. Així mateix, és necessari adaptar els 

continguts de totes dues webs a “responsive”, realitzar el servei d’actualització de continguts, el 

manteniment de totes dues webs així com la detecció i bloqueig de possibles atacs de 

seguretat. 

Les necessitats concretes que cal satisfer mitjançant el present contracte són les que es 

defineixen al Plec de Prescripcions Tècniques. 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existènc ia de crèdit  

El valor estimat  del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la 

publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de 93.600,00.-€ i no inclou l'Impost 

sobre el Valor Afegit. 

El pressupost de licitació  del present contracte de serveis és de 46.800.-€  Aquest és el preu 

màxim que poden ofertar els licitadors que concorrin a la licitació del present contracte. 

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació del 

contracte. Aquest pressupost de licitació inclou tots els factors de valoració i les despeses que, 

segons els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari. 

El preu del contracte és aquell al que ascendeixi l’adjudicació, dins del qual s’haurà d’indicar, 

com a partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. L’import d’adjudicació en cap cas 

superarà el pressupost de licitació. 
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Les despeses en les que, en el seu cas, s’incorri per a la formalització del contracte aniran a 

càrrec de l’adjudicatari. 

L’oferta presentada pel licitador s’entendrà comprensiva a tots els efectes dels tributs de 

qualssevol mena que gravin el contracte executat. 

S’han complert els tràmits escaients per assegurar l’existència de crèdit pel pagament d’aquest 

contracte, malgrat això, es podria variar el sistema de finançament de les obres durant el 

decurs de la licitació. En tot cas, l’adjudicació només es produirà en el cas que el crèdit estigui 

totalment garantit. Cas contrari, la Mesa de contractació proposarà a l’òrgan de contractació 

deixar sense efecte la licitació, amb el compromís, per part dels licitadors, a no reclamar cap 

indemnització per aquest fet. 

 

Quarta. Termini de durada del contracte  

El contracte tindrà una durada de dos 2 anys a comptar des de la data d'inici especificada en el 

Contracte. Abans del a seva finalització, es podrà prorrogar anualment, si bé la durada total de 

contracte, incloses les seves pròrrogues, no podrà excedir en cap cas de quatre (4) anys. 

La vigència del contracte començarà a partir de l’endemà de la seva formalització. 

 

Cinquena.- Òrgan de contractació i responsable del contracte  

L’òrgan de contractació és el Director Gerent de la FUNDACIÓ PRIVADA de l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau,  amb domicili al carrer Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona (08025),  

telèfon 93.5537915.  

Es designa com a responsables del contracte al Sr. Josep Tardà i a la Sra. Mercè Beltran, a qui 

correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 

amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de 

les facultats que se li atribueixin. 

 

Sisena. Règim jurídic del contracte  

Respecte de la Fundació: La Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau forma 

part del sector públic, essent considerada un poder adjudicador però no administració pública. 

Aquesta condició subjectiva (poder adjudicador no administració pública) determina el règim 

d’aplicació del TRLCSP a la fundació. 
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Respecte del contracte: contracte de serveis, segons allò establert a l’article 10 del TRLCSP.  

Per la seva part, la licitació del contracte no es troba subjecta a regulació harmonitzada, segons 

s’estableix en els articles 13 i 16 del TRLCSP i es durà a terme mitjançant procediment obert 

d’acord amb allò disposat per l’article 19 i 20 de les Instruccions Internes de Contractació i 

regulat per l’ article 191 TRLCSP. 

Aquest contracte es regeix pel Plec de Clàusules Particulars (PCP), pel Plec de Prescripcions 

Tècniques (PPT), pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el 

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), pel Reial Decret 817/2009, de 

8 de maig, i la part vigent del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

Respecte del contracte que es perfeccioni com a resultat de l’adjudicació, d’acord amb allò 

previst a l’article 20.1 del TRLCSP, tindrà naturalesa privada.  En cas de discrepàncies entre el 

contingut del PCP i el PPT prevaldrà el més restrictiu.  

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 

documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 

resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 

l'obligació de complir-les.  

Setena. Admissió de variants o millores  

D’acord amb el que es disposa en l’apartat F del quadre de característiques no s’admetran 

variants però si millores.  

Vuitena. Tramitació de l’expedient i procediment d’ adjudicació  

L'expedient de contractació serà objecte de la tramitació que consta a l’apartat O. del quadre de 

característiques. Aquest contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert no harmonitzat 

regulat als articles 19 i 20 de les Instruccions Internes de Contractació, en concordança amb 

l’article 190 del TRLCSP, i de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos en aquest 

plec. L’adjudicatari serà el que hagi obtingut major puntuació en la valoració dels criteris per a 

la fase d’adjudicació, segons s’indica a l’Annex num. 3. 

L’òrgan de contractació, podrà declarar deserta la licitació, quan no existeixi cap oferta que 

sigui admissible. D’altra banda i per raons degudament justificades, i amb la corresponent 

notificació als licitadors, podrà renunciar a subscriure un contracte abans de l’adjudicació. 

D’igual manera, podrà declarar sense efecte la present licitació per motius sobrevinguts. En cap 

supòsit s’indemnitzarà als licitadors. 
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Novena. Utilització de mitjans electrònics, notific ació als licitadors i resolució de dubtes  

Les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en aquesta licitació, a 

través del formulari de subscripció que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat :  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=sant+

pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000& 

Atès a lo anteriorment exposat, el conjunt de tràmits i actuacions que es facin durant la 

tramitació de la licitació i durant la vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores i 

la Fundació, es podran fer amb mitjans informàtics, electrònics i telemàtics, especialment a 

través del perfil de contractant i de la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.  

En aquest sentit, s’articularan a través de la plataforma de contractació, les següents 

actuacions:  

- Consultes per part de les empreses interessades en relació a la licitació, i resposta de les 

mateixes.  

- Comunicació dels licitadors presentats a la licitació, amb indicació de la documentació relativa 

a la capacitat i solvència empresarial (sobre 1) que, si s’escau ha de ser esmenada o 

completada abans de l’obertura en acte públic dels sobres 3. 

- Comunicació de la convocatòria de l’acte públic d’obertura dels sobres 3. 

- Comunicació de qualsevol incidència en la tramitació de la licitació (modificació de dates, 

informació addicional, etc.)  

La publicació d’aquesta informació en el tauler d’anuncis de la plataforma té plena validesa als 

efectes del contingut d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a 

partir d’aquesta publicació.  

Aquesta informació es podria no comunicar per cap altre mitjà; per això, és responsabilitat dels 

licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, amb la qual cosa rebran amb caràcter 

immediat l’avís de la nova informació disponible.  

Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a cadascuna de les 

licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de l’apartat actualment 

anomenat “Subscripcions: Voleu que us informem de les novetats?”. 

En qualsevol cas, els licitadors hauran d’adreçar les seves consultes, relatives al Plec de 

Clàusules i la documentació tècnica, al següent correu electrònic: dgresa@santpau.cat. 
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El termini màxim de consultes és de: fins a 3 dies abans de l’últim previst per al lliurament de la 

documentació que es marca en l’anunci de licitació. 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 

les persones identificades de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta 

licitació. Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del 

procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler 

d’anuncis d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.  

El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i 

hora de publicació de la informació publicada.  

D’altra banda, les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, 

prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 

adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 

licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i gestió d’expedients de contractació del 

seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública i disposar de certificat digital.  

Desena.- Mesa de contractació 

La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres: 

 

President: Director de Serveis Generals de la Fundació Privada, o persona en qui delegui. 

 

Vocals:  

El Director d’Economia i Finances o persona en qui delegui. 

Director de l’Assessoria Jurídica o  persona en qui delegui. 

Director de Comunicació o persona en qui delegui. 

Cap del Programa Cultural i Comunicació del Recinte Modernista. 

Tècnic de la Unitat de Contractació o persona en qui delegui. 

Secretari: Lletrada de l’Assessoria Jurídica o persona en qui delegui. 

 

Són funcions de la Mesa aquelles establertes a l’article 9 de les IIC aprovades per la Fundació. 

 

Onzena.- Renúncia, desert, o desistiment 

L’òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, quan no existeixi cap oferta que sigui 

admissible. D’altra banda i per raons degudament justificades, i amb la corresponent notificació 

als licitadors, podrà renunciar a subscriure un contracte abans de l’adjudicació. D’igual manera, 

podrà declarar sense efecte la present licitació per motius sobrevinguts. En cap supòsit 

s’indemnitzarà als licitadors.  
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Dotzena.- Resolució de dubtes 

Els licitadors hauran d’adreçar les seves consultes, relatives al Plec de Clàusules i la 

documentació tècnica, al següent correu electrònic: dgresa@santpau.cat. El termini màxim de 

consultes és de: fins a 5 dies abans de l’últim previst per al lliurament de la documentació que 

es marca en l’anunci de licitació. 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDI CACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 

DEL CONTRACTE  

Tretzena. Documentació que es facilitarà als licita dors 

 

Des del dia de la publicació de l’anunci en la Plataforma de contractació de la Generalitat de 

Catalunya i en el perfil de Contractant, que s’inserirà a la pàgina web www.santpau.cat, les 

empreses interessades podran obtenir a l’esmentada pàgina la documentació per la qual es 

regularà aquesta licitació. 

 

- Aquest Plec de clàusules particulars. 

- Plec de condicions tècniques 

- Model de contracte 

 

Tota la documentació és contractual i el desconeixement de la mateixa en qualsevol dels seus 

termes i dels altres documents contractuals que en formen part no eximeix l’adjudicatari de 

l’obligació de complir-les.  

 

Catorzena.- Confidencialitat de documentació inclos a en els sobres 

El licitador haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que consideri 

confidencial de la seva oferta, d’acord amb allò establert a l’article 140 del TRLCSP. No tindran 

en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de document d’accés 

públic, ni tampoc l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de lectura pública. 

Quinzena. Presentació de documentació i de proposic ions  

a) Lloc : Departament d’Assessoria jurídica de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau. Sant Antoni M. Claret, 167, Pavelló de l’Administració, Ala Est, 3 planta,. Barcelona – 

08025 tel. 93.553.79.70. dgresa@santpau.cat 

b) Data màxima de presentació: L’establerta a l’anunci de licitació 
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c) Forma i condicions de presentació : 

 

1. La documentació es presentarà en tres sobres tancats i signats pel licitador o persona que el 

representi i haurà d’indicar el nom i cognoms del que signi la sol·licitud i el caràcter amb que ho 

fa, tot això de forma llegible. A l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació, en full 

independent, dels documents inclosos en el mateix, ordenats numèricament. 

 

- El sobre núm. 1  contindrà la documentació relativa a la capacitat i solvència de les empreses 

licitadores i documentació addicional de caràcter general.  

 

- El sobre núm. 2  contindrà la proposta tècnica i criteris avaluables a partir de judicis de valor; 

 

- El sobre núm. 3  contindrà l’oferta econòmica i criteris avaluables a partir de formules 

automàtiques. 

 

Tots els sobres hauran d’estar tancats, identificat s en el seu exterior amb indicació del 

procediment al qual es concorre ( incloent el númer o d’expedient), el nom de  l’empresa, 

número de telèfon, el número de fax i l’adreça de c orreu electrònic, així com la data i la 

signatura del licitador o persona que el representi , amb el seu nom i cognoms. 

 

La inclusió en el sobre 1) de documentació que s’ha gi d’incloure en el sobre 2) o en el 

sobre 3), i d’altres combinacions, comportarà l’exc lusió del licitador per vulneració del 

secret de les proposicions que regeix fins el momen t de la seva obertura. 

 

2. Els sobres s’han de presentar en el/s lloc/s i termini que s’assenyali a l’anunci de licitació. Els 

sobres també es podran trametre per correu. En aquest cas, els licitadors hauran de justificar 

la data i hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de Correus i anunciar-la a la Secretaria de 

l’Assessoria jurídica de la Fundació PRIVADA de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

mitjançant tèlex, telegrama o fax com a màxim dintre del termini establert en l’anunci de 

licitació. 

 

Sense la concurrència d’ambdós requisits la proposició no serà admesa si és rebuda per la 

Secretaria de l’Assessoria jurídica de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau amb posterioritat a l’acabament del termini assenyalat a l’anunci. El comprovant 

de la tramesa a l’oficina de Correus s’haurà de presentar a la Secretaria de l’Assessoria 

jurídica de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Pavelló de 

l’Administració, Ala Est, 3 planta. C/ Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 BARCELONA. 

Tel: 93 553 79 70. 
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Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de 

proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, 

aquesta no serà admesa en cap cas. 

 

Les proposicions presentades fora de termini no serà admesa sota cap concepte. 

 

3. La documentació exigida ha d’estar redactada en llengua catalana o castellana. En el cas 

que es presentin en qualsevol altre llengua s’haurà d’acompanyar la corresponent traducció 

jurada. 

 

Els diferents documents es presentaran escrits a màquina o altres tipus d’impressió 

mecànica o informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades 

o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta. 

 

La documentació es referirà al conjunt de l’objecte del contracte i no s’admetran sol·licituds 

parcials.  

 

Les proposicions són secretes i la seva presentació comporta per part del licitador  

l’acceptació incondicionada de les clàusules d’aque st Plec i de tota la documentació 

que s’ha establert com contractual . El model de la sol·licitud de participació, s’adjunta 

com Annex núm. 1 i s’haurà d’incloure dins del sobre núm. 1. 

 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 

proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una 

unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les 

propostes per ella subscrites. 

 

Els licitadors hauran de justificar davant de l’òrgan de contractació la solvència econòmica, 

financera i tècnica o professional mitjançant l’aportació de la documentació que es detalla a 

continuació. 

 

d) Número de sobres : 3.  

 

e) Contingut dels sobres i format de presentació : Es recorda als licitadors que no es podrà 

incloure en el sobre número 1 documentació que pertany als sobres número 2 i 3, ni en el 

sobre número 2 documentació que pertany al sobre número 3. La inclusió de dita documentació 

és causa d’exclusió automàtica, per vulneració del secret de les proposicions tècniques i/o 

econòmiques fins el moment de la seva obertura. 
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Contingut dels sobres 

 

� Sobre núm. 1 CAPACITAT, SOLVÈNCIA ECONÒMICA i TÈCNI CA:  

 

A l’exterior haurà de figurar: Sobre núm. 1. Documentació administrativa relativa al 

contracte núm. ..., que té per objecte ..., expedie nt núm. ..., presentada per ... amb 

CIF/NIF ..... “  

 

CONTINGUT  

 

El sobre contindrà la documentació que seguidament es relaciona:  

 

A) Declaracions responsables segons els Annexos núm . 1 (Annex 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 

B) Declaració responsable segons Annex núm. 1.1 

 

Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable, de conformitat amb l'Annex 

núm. 1.1 d'aquest plec, d'acord amb la qual declarin responsablement que compleixen les 

condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic i que compleixen els 

requisits de capacitat, així com les condicions de solvència econòmica i tècnica previstes a la 

clàusula 6 del present Plec, i que estan en disposició d'aportar la referida documentació, en 

qualsevol moment, a requeriment de la FP, en un termini màxim de 5 dies naturals.  

 

L'empresa en la que recaigui la proposta d'adjudicació estarà obligada a acreditar davant la FP 

la possessió i validesa dels documents que acreditin la seva capacitat i solvència econòmica i 

tècnica, previstos a la clàusula 20 d’aquest Plec, així com la resta de documentació que li 

requereixi la FP, en un termini màxim de 10 dies naturals a comptar de l'enviament del 

requeriment, abans de formalitzar el contracte. Sense perjudici d'això, l'Òrgan de Contractació 

podrà sol·licitar en un moment anterior a la proposta d'adjudicació, que els licitadors aportin la 

documentació acreditativa de la capacitat i solvència.  

 

Mitjançant aquesta declaració el licitador també declararà responsablement que no es troba 

incurs en cap prohibició de contractar i que es troba al corrent del pagament de les seves 

obligacions tributàries. 

 

IMPORTANT: La informació que es transcriu a continu ació, d’acord amb el que s’exposa 

en el paràgraf precedent, sols haurà de ser acredit ada per aquell licitador que sigui 

proposat com adjudicatari.   
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A.1.- Empreses NO INSCRITES  en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

de l’Estat (ROLECE) 

 

A) Capacitat d’obrar dels licitadors : 

 

a.1.-) Els licitadors espanyols persones físiques hauran de presentar còpia legitimada 

notarialment del document nacional d’identitat o passaport i acreditar que disposen de la 

corresponent habilitació empresarial o professional quan s’exigeixi en el PPT. 

 

a.2.-) La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acreditarà 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 

sigui exigible conforme la legislació mercantil. Quan no ho sigui, l’acreditació s’efectuarà 

mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 

constin les normes mitjançant les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 

corresponent registre oficial: 

 

- En cas que el licitador sigui una empresa caldrà que aporti el NIF de l’empresa. 

 

a.3.-) En cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de licitació (Unió 

Temporal d’Empreses), cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat 

indicant en document privat els noms i les circumstàncies dels empresaris que la 

subscriguin, la participació de cadascun d'ells i es designi la persona o entitat que, 

durant la vigència del contracte, exerceixi la plena representació de totes davant la 

Fundació. Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal, en cas de resultar-ne adjudicataris. L’esmentat document haurà d’estar signat 

pel representant de cadascuna de les empreses que constitueixen la unió. 

 

En cas que una part de la prestació de l’objecte del contracte hagi de ser realitzada per 

empreses especialitzades que tinguin una determinada habilitació o autorització 

professional, la classificació en el grup corresponent a aquesta especialització, en cas 

que s’exigís, es pot suplir pel compromís del licitador de subcontractar l’execució 

d’aquesta part amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, 

classificació necessària, sempre que l’import d’aquesta no excedeixi el 50% del preu 

del contracte. En aquest cas, l’acreditació del compromís del licitador es formalitzarà 

mitjançant declaració responsable que haurà d’estar signada pel propi licitador i pels 

empresaris que el licitador es compromet a subcontractar donant la seva conformitat. 
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a.4.-) La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 

mitjançant l’aportació de la documentació que acrediti que consten inscrites en els 

registres professionals o comercials adients o la presentació de les certificacions que 

s’indiquen en l’annex 1 del Reglament. Quan la legislació de l’Estat en què estiguin 

establertes aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una 

determinada organització per poder executar el contracte, han d’acreditar que 

compleixen aquest requisit. 

 

a.5.-) Les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea o no 

signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu han d’acreditar la seva capacitat 

d’obrar mitjançant l’aportació d’un informe de la Missió Diplomàtica Permanent o de 

l’oficina consular d’Espanya del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti, prèvia 

acreditació de l’empresari, que figuren inscrites en el seu registre local professional, 

comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local, en 

l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.  

 

A més, han d’aportar un informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola o de 

la Secretaria general de Comerç Exterior, conforme l’Estat de procedència de l’empresa admet 

al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació pública de manera 

substancialment anàloga. En els contractes el valor estimat dels quals sigui igual o superior al 

import establert per l’article 15.1.b) del TRLCSP es prescindeix de l’informe sobre reciprocitat 

en relació amb les empreses d’estats signataris de l’Acord sobre contractació pública de 

l’Organització Mundial de Comerç. 

 

B) Acreditació de la representació i personalitat j urídica dels signants de les ofertes: 

 

En el supòsit que es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre es presentarà 

poder bastant a l’efecte i fotocòpia legitimada notarialment o fotocòpia degudament 

compulsada del document nacional d’identitat o passaport. Respecte de la forma del poder, que 

ha d'estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent, podrà acreditar-

se mitjançant escriptura pública (còpia autèntica o testimoni notarial). 

 

C.-) Solvència Econòmica i Financera i Tècnica :  

 

C.1.- Solvència econòmica, d’acord amb el següent; 

Assegurança d’indemnització per riscos professionals: S’haurà d’aportar mitjançant un certificat 

expedit per la companyia asseguradora, on es faci referència als imports, els riscos coberts i el 

període de vigència. Així mateix, també es farà constar el compromís vinculant de subscripció, 

pròrroga o renovació de l’assegurança vigent.  
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L’import de l’assegurança, no podrà ser inferior al valor estimat del contracte, de forma que el 

capital mínim assegurat serà per valor de 93.600.-€.  

 

Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador que inclogui amb la seva oferta un compromís 

vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, compromís que haurà de fer efectiu 

dins del  termini de deu dies hàbils al que es refereix l'apartat 2 de l'article 151 del text  refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

C.2.- Solvència tècnica:   

Respecte de la solvència tècnica, s’haurà d’acreditar necessàriament: 

1.- Una relació dels  principals serveis del mateix tipus que el contract e licitat , 

realitzats en els darrers cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari públic o 

privat. Aquests treballs 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 un comprador privat, mitjançant un certificat o declaració expedit per aquest 

comprador privat.  

L’import anual acumulat durant l’any de major execució dels serveis, pel que fa a 

treballs similars als de l’objecte del present contracte, haurà de ser com a mínim 

l’equivalent al valor estimat del mateix.  

2.- Equip tècnic  integrat o no en l'empresa, destinat a la prestació del servei objecte 

del contracte. Aquest equip haurà d'estar format com a mínim per: 

� Un dissenyador gràfic , amb al menys tres anys d’experiència. 

S’aportarà currículum vitae i titulació acadèmica.   

� Un programador web , enginyer superior en informàtica amb com a 

mínim tres anys d’experiència en tasques de programació relacionades 

amb l’objecte del contracte. S’aportarà currículum vitae i titulació 

acadèmica.   

 

Els criteris de solvència tècnica es podran acreditar mitjançant medis propis del licitador 

o a través de col·laboracions amb altres professionals, de conformitat amb el que 

s’estableix a l’article 63 del TRLCSP, Dita col·laboració s’haurà d’acreditar, en el seu 

cas, mitjançant el corresponent certificat de l’arquitecte titular del despatx on s’hagi 

realitzat la mateixa.  

 

Els nomenaments poden recaure en el mateix o en diferents tècnics. El licitador, en cas 

de ser adjudicatari del Contracte, no podrà substituir cap membre de l’equip presentat 

sense la prèvia conformitat escrita de la Fundació Privada. 
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L'empresa adjudicatària haurà de designar un interlocutor estable, amb qui es tractaran 

tots els temes operatius. Aquesta persona pot estar o no inclosa dins de les dues 

posicions esmentades anteriorment. La falta de compliment d’aquest requisits mínims 

de solvència, serà considerat com a motiu d’exclusió.  

 

C.3.- Mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència econ òmica o financera i tècnica o 

professional: classificació empresarial  

L’empresari podrà acreditar la seva solvència, a banda de pels mitjans indicats en els punts 

anteriors, mitjançant la seva classificació en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es següents:  

A. Classificació equivalent d’acord amb la versió del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques vigent fins el 5 de novembre de 2015:  

Grup     V        Subgrup   5   Categoria  1 

B. Classificació equivalent d’acord amb la versió del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques vigent a partir del 5 de novembre de 2015:  

Grup     V        Subgrup   5   Categoria  A 

La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva 

o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades de l’Estat o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del 

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat 

s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de 

base per a la seva obtenció. 

Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la 

Comunitat Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de 

les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència 

econòmica, financera i tècnica. 

La classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant de 

l’acumulació de les classificacions de les empreses agrupades. 

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà 

acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació 

considerada com suficient per la FP. 
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E) Sols en el cas de les empreses estrangeres , hauran de presentar una declaració de 

submissió als jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidències que poguessin sorgir del 

contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur. 

Les següents declaracions , que esdevenen potestatives  pels licitadors i tal com es disposa 

en la clàusula relativa a l’adjudicació, podran servir en casos d’empat:  

- Compliment normativa integració minusvàlids. En cas que correspongui, declaració 

conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids 

no inferior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 

del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. 

- Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. En cas que el licitador en disposi, 

declaració conforme l’empresari disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i 

els homes. 

- Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, per part de les empreses 

estrangeres, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia 

expressa al seu propi fur. 

 

. 

A.2.-) Empreses INSCRITES en el Registre Electrònic  d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Of icial de Licitadors i Empreses 

Classificades de l’Estat (ROLECE) 

 

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 

Catalunya regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretària Tècnica de 

la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Passeig de Gràcia, 19, 5a planta, 08007-

Barcelona, telèfons d’informació 935 528 136 i 935 528 098; https://reli.gencat.cat) hauran 

d’entregar en el sobre 1:  

 

- El certificat expedit pel Registre  on figurin les dades d’inscripció de l’empresa. 

- Declaració responsable de vigència de les dades , mitjançant la qual s’acrediti les 

circumstàncies reflectides en el certificat corresponent d’inscripció al RELI no han 

experimentat variació. 

- Sols en el cas de les empreses estrangeres , una declaració de submissió als jutjats i 

tribunals espanyols, per part de les empreses estrangeres, per a totes les incidències que 

poguessin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur. 

 

D’acord amb l’anterior, les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la 

documentació que acredita la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la 

classificació empresarial; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer 

pagament o, si escau, la declaració d’exempció o no subjecció. Així mateix, es dispensa 
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l’empresa inscrita de presentar la declaració, segons la qual no es troba en cap de les 

circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 60 del 

TRLCSP, si no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 

especialment, segons la qual està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries 

i com de les relatives a la Seguretat Social. 

 

Finalment, no han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional sol·licitats al present procediment d’adjudicació 

que figurin clarament al RELI, si be es recorda que tots aquells documents o dades  

requerides en aquest Plec de condicions i que no hi  figurin en el Registre hauran de ser 

acreditats amb l’aportació del document corresponen t. 

 

Les següents declaracions , que esdevenen potestatives  pels licitadors i tal com es disposa 

en la clàusula relativa a l’adjudicació, podran servir en casos d’empat:  

- Compliment normativa integració minusvàlids. En cas que correspongui, declaració 

conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids 

no inferior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 

del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. 

- Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. En cas que el licitador en disposi, 

declaració conforme l’empresari disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i 

els homes. 

- Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, per part de les empreses 

estrangeres, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia 

expressa al seu propi fur. 

 

Si s’escau, el licitador presentarà una declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o 

dades presentades en els apartats de personalitat i solvència del sobre A són, a parer de les 

empreses licitadores, confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents 

que tinguin caràcter de documents d’accés públic.  

 

Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre A es poden 

considerar de caràcter confidencial quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària 

als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 

sector o bé el seu tractament sigui contrari a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 

de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  

 

Sens perjudici que els licitadors declarin quins documents del sobre A consideren confidencials, 

en cas que s’hagués de donar accés a les dades del sobre esmentat, qui determinarà, en 

darrer terme, quins documents són confidencials i quins no ho són serà l’òrgan de contractació.  
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SOBRE 2 PROPOSTA TÈCNICA 

 

A l’exterior haurà de figurar: Sobre núm. 2. Proposició per al procediment relatiu al contracte 

que té per objecte ..., expedient núm. ...presentada per........ Documentació acreditativa de la 

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

valor.” S’haurà d’identificar l’exterior del sobre amb el model d’etiqueta que s’ha publicat en el 

perfil del contractant com annex 7. 

CONTINGUT 

 

La documentació a incloure en el sobre 2, sols serà la documentació que ha de ser objecte d’un 

JUDICI DE VALOR i que són els que fan referència als criteris d’adjudicació establerts en 

l’ANNEX 3 d’aquest Plec, de forma que no podrà figurar dins del Sobre nº 2 cap informació 

econòmica o relativa al sobre 3 –criteris avaluables automàticament- , ja sigui en relació amb 

l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació, sent aquest fet motiu d’exclusió 

de la licitació. 

 

El sobre 2 inclourà un índex del contingut del mateix en el qual caldrà indicar quins són aquells 

aspectes que el licitador considera confidencials i, per tant, no poden ser divulgats atès que 

afecten a secrets comercials o tècnics. Això no obstant, en cas que s’hagués de donar accés a 

les proposicions presentades pels licitadors, qui en darrer terme determinarà quins aspectes es 

consideren o no confidencials és l’òrgan de contractació. 

 

Tota la documentació que comprengui el sobre 2 haurà de constar en suport paper i també en 

suport informàtic (CD, pendrive), en el qual s’indicarà el nom de l’empresa i l’expedient al qual 

licita, primant la informació que consti en suport paper en cas de discrepància entre els dos 

formats.  La informació digitalitzada s’haurà de presentar d’una manera ordenada tal i com es 

presenti en paper. 

 

Quedaran excloses les propostes que no estiguin signades, les propostes incompletes per 

manca d’alguna de les dades que s’han d’oferir. Es imprescindible que  aportin l’oferta tècnica 

en els dos suports, paper i informàtic. 

 

La FP es reserva el dret a exigir als licitadors que presentin documentació que acrediti la 

veracitat de la informació presentada en l’oferta tècnica o bé informació addicional sobre el 

contingut d’aquesta. Així mateix, la Fundació podrà requerir als licitadors que formulin per escrit 

els aclariments necessaris per a la comprensió d’algun aspecte de les ofertes tècniques. En 

cap cas, no s’admetrà que en el procés d’aclariments el licitador variï els termes expressats en 

la seva oferta. 
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Es valorarà la Memòria Tècnica presentada d’acord a  les prestacions i funcionalitats 

definides en el plec de prescripcions tècniques en relació a tot el sistema i, 

especialment, en els aspectes que es defineixen tot  seguit : 

En relació a tots els apartats que configuren el sobre número 2, s’hauria de determinar 

individualment tots els aspectes que es valoraran (subapartats més rellevants).  

B.1.- Servei de manteniment del disseny web  i les adaptacions de la interfície segons les 

noves peticions : 

B. 2.-  Servei de programació :  

Es valoraran les prestacions i funcionalitats definides en el plec de prescripcions tècniques 

B. 3.-  Suport tècnic :  

Aquesta memòria descriptiva no podrà superar en cap cas una extensió de 15 pàgines. 

Per a cadascun dels criteris subjectius de valoració, la puntuació s’assignarà a la proposició 

que es consideri respon millor a les necessitat de la Fundació en relació al criteri especificat i 

elabori una proposta de metodologia de treball més clara i més detallada, valorant-se la resta 

en proporció. En el cas de que es consideri que la proposta no respon adequadament a les 

necessitats de la fundació en relació al criteri especificat, la puntuació assignada serà de 0. 

 

SOBRE 3: PROPOSTA ECONÒMICA 

 

A l’exterior haurà de figurar: Sobre núm. 3. Propos ició per al procediment relatiu al 

contracte que té per objecte ..., expedient núm. .. ., presentada per........Criteris de 

ponderació objectius. S’haurà d’identificar l’exter ior del sobre amb el model d’etiqueta 

que s’ha publicat en el perfil del contractant com annex 7 . 

 

1.- La proposta econòmica  s’haurà de formular d’acord amb el model que s’adjunta com 

Annex núm. 2 del present  Plec i el seu termini de validesa, i haurà d’estar expressada en 

euros, tot entenent-se que el preu ofert inclou tots aquells tributs que puguin originar-se a raó 

de la prestació dels serveis, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Dita proposta es 

valorarà d’acord amb el que es preveu a l’annex 3 del present plec.  

 

El termini de validesa indicat a l’oferta indica el termini màxim al que el licitador es compromet a 

mantenir la seva oferta. Quedaran excloses les propostes que no estiguin signades, les 

propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’oferir, així com aquelles 

propostes que presentin un preu o un termini superior al previst en el present Plec.  
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Tota la documentació que comprengui el sobre 3 haurà de constar en suport paper i també en 

suport informàtic (CD, pendrive), en el qual s’indicarà el nom de l’empresa i l’expedient al qual 

licita, prevalent la informació que consti en suport paper en cas de discrepància entre els dos 

formats. La informació digitalitzada s’haurà de presentar d’una manera ordenada tali com es 

presenti en paper. 

 

Es requereix que l’oferta econòmica s’aporti en dos suports, paper i informàtic. 

 

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb el 

que s’indica en l’annex núm. 3. Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada 

oferta com a presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà 

als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en 

relació amb els diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se 

davant de la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, termini que en cap 

cas podrà ésser superior a cinc (5) dies naturals. Un cop rebuda la informació i les justificacions 

sol·licitades, la Mesa de Contractació acordarà la seva admissió o exclusió. 

 

Cas que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada com a presumptament 

anormal o desproporcionada s’exigirà una garantia definitiva del 10% del pressupost del 

contracte. 

 

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses, i en especial les despeses generals i 

d’empresa del Contractista, i tota mena de despeses, arbitris o taxes visats que s’originin per 

motiu del Contracte i de l’execució del contracte, així com totes les despeses en concepte de 

control i autocontrol de qualitat. A més, en el preu proposat estarà desglossat l'Impost sobre el 

Valor Afegit vigent. En aquest sentit cal assenyalar que qualsevol variació del tipus de l'IVA que 

s’aprovi serà aplicable a partir de la seva vigència. 

 

2-) Millores en la Reducció del temps de resposta  

 

- Reclamacions urgents (s’ha d’ofertar un temps inferior a 24 hores): màxim 2 hores 

- Reclamacions per anomalies (s’ha d’ofertar un temps inferior a 24 hores): màxim 2 hores 

- Consultes o anomalies menors (s’ha d’ofertar un temps inferior a 3 dies): màxim 2 hores 

 

3-) Millores relatives a l’augment de la periodicit at del manteniment  

(s’ha d’ofertar un temps superior a 30 hores mensuals) 
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En tots tres sobres, la FUNDACIÓ PRIVADA podrà demanar els aclariments o documentació 

complementària que cregui oportuna a efectes d’una correcta valoració de les propostes. 

 

La manca de presentació de qualsevol dels documents que s’han d’incloure en el sobre 1 

(capacitat, solvència econòmica, tècnica i classificació) serà, per si sola, causa d’exclusió de la 

licitació; no obstant això, si la Mesa observa errors o defectes materials de caràcter esmenable 

en la documentació podrà concedir, si ho considera convenient, un termini màxim d’esmenes 

de tres dies. D’igual manera, la Mesa podrà sol·licitar els aclariments que li calguin sobre els 

certificats i documents presentats, o requerir-los perquè presentin de complementaris. En 

aquest cas, els licitadors disposaran d’un termini de cinc dies naturals. 

 

En el cas del sobre número 3, l’aclariment no podrà suposar, en cap cas, una modificació de 

l’oferta econòmica presentada. 

 

La manca de presentació de qualsevol dels documents relacionats serà, per si sola, causa 

d’exclusió de la licitació. No obstant això, si la Mesa observa errors o defectes materials de 

caràcter esmenable en la documentació podrà concedir, si ho considera convenient, un termini 

màxim d’esmenes de tres dies. 

 

 

Setzena. Òrgan de contractació i responsable del co ntracte: 

 

L’òrgan de contractació és el Director Gerent de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau, amb domicili al carrer Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona (08025),  

telèfon 93.291.90.00. El perfil de contractant es troba en http://www.santpau.cat.  

 

Es designa com a responsables del contracte al Sr. Josep Tardà i a la Sra. Mercè Beltran, a qui 

correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 

amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de 

les facultats que se li atribueixin.  

 

Dissetena. Obertura, examen de la documentació i cr iteris de valoració i funcions de la 

Mesa 

 

L’obertura dels sobres es farà d’acord amb allò previst a l’article 20 de les IIC de la Fundació. 

En tot cas, l’obertura del sobre número 3 es farà en acte públic. 

 

- La Mesa de contractació examinarà la documentació administrativa del sobre número 1 i si 

s’observa defectes o omissions esmenables, ho publicarà en el perfil del contractant i 

plataforma de contractació i ho comunicarà als licitadors afectats perquè els corregeixin o 
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esmenin, davant la pròpia Mesa de contractació, en el termini de tres (3) dies hàbils per 

esmenar-los.  

 

Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels empresaris 

aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació 

d’altres complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (3) dies 

hàbils, sense que puguin presentar-se després d’haver-se declarat admeses les ofertes. 

 

- Es considerarà com esmenable la falta de documents o deficiències o errors en els mateixos, 

sempre que s’aporti comprovant que el document existia amb anterioritat a la finalització del 

termini per a presentar ofertes. Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la 

manca dels requisits exigits. Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de 

contractació d’aquells licitadors que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat els 

defectes en el termini atorgat a l’ efecte. 

 

- La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el 

seu cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, ha de determinar les 

empreses que s’ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte 

de les admeses a la licitació, les excloses i les causes de la seva exclusió. 

 

- La Mesa de contractació, amb els informes que consideri oportú sol·licitar i amb caràcter previ 

a l’obertura pública del sobre núm. 3, en acte privat haurà d’estudiar, valorar i ponderar les 

ofertes contingudes en el sobre número 2, de conformitat amb els criteris d’adjudicació 

assenyalats en el present plec de clàusules particulars. 

 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar als licitadors que presentin la informació addicional 

que consideri necessària per a aclarir el contingut del sobre número 2, la qual s’ha de presentar 

davant la mesa de contractació en el termini que s’atorgui a aquest efecte, que no pot ser 

superior a cinc dies. D’igual manera, valorarà i decidirà si s’han de produir exclusions en 

aquesta fase per incompliment i/o omissions en la documentació a incloure en el sobre. 

 

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del 

procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts. 

 

- Posteriorment la Mesa de contractació, en el lloc, data i hora assenyalats a l’anunci 

corresponent, en acte públic, donarà a conèixer els empresaris admesos a la licitació, els 

exclosos, la causa d’exclusió del procediment de licitació i la puntuació obtinguda arrel de la 

valoració de les propostes tècniques (sobre núm. 2), procedint també en l’acte públic esmentat 

a l’obertura de les proposicions econòmiques, això és, del sobre núm. 3. 
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Abans de l’obertura de la primera proposició econòmica, es convidarà als licitadors assistents 

per tal que manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin 

necessàries, procedint per part de la Mesa de contractació a efectuar els aclariments i 

respostes oportunes, però sense que es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat 

lliurats durant el termini d’admissió de les ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o 

omissions. 

 

Un cop obertes les propostes econòmiques i comprovada la documentació incorporada per 

cadascuna d’elles, la Mesa de contractació podrà excloure les proposicions que no s’ajustin a 

les bases explicitades en aquest Plec i documentació que conforma la licitació, si bé podrà 

sol·licitar els aclariments que estimi oportuns als efectes d’avaluar la proposta. 

 

-La mesa de contractació, amb els informes que consideri oportú sol·licitar, ha d’estudiar, 

valorar i ponderar les ofertes contingudes en el sobre número 3, de conformitat amb els criteris 

d’adjudicació assenyalats en el present plec de clàusules particulars. 

  

La mesa de contractació pot sol·licitar als licitadors que presentin la informació addicional que 

consideri necessària per a aclarir el contingut del sobre número 3, la qual s’ha de presentar 

davant la mesa de contractació en el termini que s’atorgui a aquest efecte, que no pot ser 

superior a cinc dies. 

 

- Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa de contractació, amb els informes que 

estimi oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels licitadors, per ordre 

decreixent, atenent als criteris d’adjudicació, i proposarà a l’òrgan de contractació la 

classificació que resulti de valorar les propostes d’acord amb els criteris establerts en els plecs.  

 

En el cas que cap de les propostes, d’acord amb els criteris establerts en el plec, resulti 

admissible, proposarà declarar deserta la licitació. D’igual forma, si detecta que hi ha hagut una 

infracció de les normes de preparació o reguladores del procediment d’adjudicació, ho 

exposarà a l’òrgan de contractació tot i proposant les actuacions pertinents. 

 

La Mesa s’encarregarà de que totes les seves resolucions sobre exclusions, valoracions, 

admissions, etc, es publiquin en el perfil del contractant i es comuniquin als licitadors, si 

s’escau. 

 

En tot cas, seran funcions de la Mesa totes aquelles que siguin necessàries per a la qualificació 

i valoració de les proposicions, així com per formular una proposta d’adjudicació i aquelles 

altres que li atribueixen les IIC de la Fundació o l’òrgan de contractació. 
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Divuitena.-Ofertes amb valors anormals o desproporc ionats  

 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha de 

dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a l’annex 3.  

 

En el supòsit que alguna de les ofertes econòmiques pugui ser considerada anormal o 

desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà la informació necessària per tal que 

l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta econòmica resulta anormal o 

desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni 

desproporcionada.  

 

Per aquest motiu, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant 

comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que 

consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa 

licitadora tindrà un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la 

sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.  

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa 

sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 

proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.  

 

Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la 

sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del 

servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, 

o bé, en cas contrari, el seu rebuig.  

 

Dinovena. Motius d’exclusió 

 

1. Presentar un mateix licitador més d’una oferta. 

2. No presentar l’oferta en tres sobres tancats en els termes establerts en aquets plec. 

3. Presentar l’oferta fora de termini, en llocs diferents als indicats, no comunicar la presentació 

per correu o rebre's aquesta oferta a la seu de l’Entitat passats deu dies des de la 

finalització del termini de presentació d’ofertes. 

4. Subscriure una oferta en agrupació temporal amb d’altres empreses, si ho ha fet ja 

individualment o figurar en més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest precepte 

produirà la desestimació de totes les sol·licituds de participació presentades.  

5. No acreditar per escrit el compromís de subcontractacions (col·laboradors) en l’equip 

proposat i que acredita la solvència tècnica. Tampoc s’admetran els escrits que no estiguin 

signats o el document que contingui la signatura no sigui original. 
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6. Realitzar plantejaments que suposin un incompliment manifest de les especificacions del 

present Plec, o de les Normes, Reglaments o Instruccions vigents aplicables a l’execució 

d’obres. 

7. No esmenar en el termini acordat per la Mesa qualsevol tipus de documentació requerida. 

8. No acreditar la capacitat i solvència exigides en la present licitació. 

9. Quedaran excloses les propostes que no estiguin signades, les propostes incompletes per 

manca d’alguna de les dades que s’han d’oferir, així com aquelles propostes que presentin 

un preu superior al previst en el present Plec. 

10. No seguir el model assenyalat per a la presentació de les ofertes, excepte que la Mesa 

valori que és un error no substancial i per tant es pot admetre a licitació. 

11. Presentar discordança en l’oferta econòmica entre la xifra expressada en lletra i en nombre, 

tret que sigui evident un error de transcripció. 

12. Reconeixement per part del licitador, en l’acte d’obertura de les proposicions econòmiques 

o amb  anterioritat i/o posterioritat al mateix, que la seva proposició pateix d’error o 

inconsistència que la fan inviable. 

13. No valorar la totalitat de l’objecte a executar o contenir càlculs o mesuraments 

manifestament erronis que no siguin merament aritmètics. 

14. Realitzar plantejaments tècnicament inviables o manifestament defectuosos. 

15. Obtenir una valoració tècnica inferior a la mínima establerta en el plec. 

16. No complir els mínims requerits en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

17. Incloure en el sobre número 1 i 2 informació relativa al sobre número 3 o en el sobre 

número 1 informació relativa al sobre número 2.  

 

 Vintena.- Classificació de les ofertes i Requerimen t de documentació previ a 

l’adjudicació :  

 

Classificació de les Ofertes:  

 

L’òrgan de contractació davant de la proposta de la Mesa, aprovarà la classificació i, per tant, la 

proposta que ha obtingut la major puntuació que no hagin estat declarades desproporcionades 

o anormals. Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació 

assenyalats a l’annex 3 o a l’anunci, podent sol·licitar aquells informes tècnics que estimi 

pertinents. 

 

Requeriment de la Documentació prèvia a l’adjudicació:  

 

La Mesa de contractació, per delegació de l’òrgan de contractació requerirà a l’empresa 

licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a què, dins del 

termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 

requeriment; ha presentar la documentació la què es fa esment a continuació 
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IMPORTANT: El licitador proposat com a adjudicatari , haurà de lliurar la següent 

documentació que es transcriu a continuació i la re lativa a capacitat, solvència 

econòmica, tècnica i les declaracions que es relaci onen en la clàusula quinzena del 

present PCP. 

 

 

20.1.- Empreses no inscrites en el Registre Electrò nic d’Empreses Licitadores (RELI): 

 

a) En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmique s: 

 

−Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre 

Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el 

document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a 

l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’Impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració 

responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost. 

 

−Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de 

l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha 

d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de 

persones obligades tributàriament. 

 

 

b) En relació amb la resta d’obligacions tributàries i  amb les obligacions amb la 

Seguretat Social: 

 

 

−Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 

l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de 

naturalesa tributària amb l’Estat. 

 

−Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent 

en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 

 

−Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que 

l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya.  
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No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els 

documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà 

mitjançant una declaració responsable. 

 

A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o 

electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la 

Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del 

RGLCAP. 

 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent: 

 

c) Altra documentació :  

 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 

 

- Per a les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació, escriptura 

pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de 

representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 

complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

 

Aquesta documentació s’haurà de presentar en format  paper i Cd o USB.   

 

 

20.2.- Empreses inscrites en el Registre Electrònic  d’Empreses Licitadores (RELI):  

 

Recordar que les empreses inscrites en el RELI, ha presentar la documentació que consta no 

consti inscrita en el RELI o no estigui actualitzada,  així com la documentació a què es fa 

esment a continuació: 

 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 

 

- Per a les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació, escriptura 

pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de 

representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 

complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

 

Aquesta documentació s’haurà de presentar en format  paper i Cd o USB.   
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La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada per 

l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament. 

 

Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors 

de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o 

esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3 dies hàbils. 

 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 

assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació s’entendrà que 

l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 

l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A més, 

aquest fet constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició 

de contractar i, quan correspongui, la incautació de la garantia provisional constituïda. 

 

Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores 

pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 

60.1.e del TRLCSP. 

 

Vint-i-unena. Garantia definitiva : 

 

L’import de la garantia definitiva, correspondrà al 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs. Les 

garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

- En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 

establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 

anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la 

Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.  

 

- Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 

algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 

crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de 

dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).  

 

- Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 

certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).  
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En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 

les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a l’apartat J del 

quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 

temporal.  

Cas que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada com a presumptament 

anormal o desproporcionada s’exigirà una garantia definitiva del 10% del pressupost del 

contracte.  

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 

l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import 

de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de 

l’esmentada reposició.  

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 

garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda 

proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 

quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A 

aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a 

conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa el TRLCSP.  

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 

adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, 

en el termini de quinze dies des de l’execució.  

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 

l’Administració pot resoldre el contracte.  

Vint-i-dosena. Renúncia i desistiment  

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès públic 

degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de 

l’adjudicació del contracte.  

També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no 

esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 

d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses 

en què hagin incorregut.  

Vint-i-tresena. Adjudicació del contracte  

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula vintena, la Mesa de 

contractació elevarà a l’òrgan de contractació la seva proposta d’adjudicació o, si s’escau, 

proposarà declarar deserta la licitació, si no existeix cap oferta que sigui admissible. En aquest 

supòsit, i d’acord amb el què preveuen les IIC, l’òrgan de contractació podrà adjudicar el 
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contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat sempre que no es modifiquin 

substancialment les condicions originals del contracte. 

 

Així mateix, l’Òrgan de Contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, 

quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, 

imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el 

contracte, podent igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicació per motius 

d’interès públic degudament motivats a l’expedient, sense que pertoqui cap indemnització 

compensatòria als licitadors per aquest concepte. 

 

D’acord amb el punt C del quadre de característiques del contracte, transcorreguts els terminis 

assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran 

dret a retirar la seva proposta sense que es pugui reclamar cap mena d’indemnització. No 

obstant això, es continuarà el procediment amb aquelles empreses que no hagin retirat la seva 

proposta, en el ben entès que accepten prorrogar el termini per a adjudicar el procediment.  

 

Tanmateix, en cas de que els licitadors hagin consignat a les seves ofertes un termini de 

validesa superior, es considerarà aquest termini com el mínim al que els licitadors s’obliguen a 

mantenir les seves ofertes. 

 

Seguidament si no concorren cap dels supòsits esmentats, s’acordarà l’adjudicació del 

contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils 

següents a la recepció de dita documentació.  

 

L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació en la Plataforma de Contractació de la Generalitat i en 

els diaris escaients si aquesta publicitat es preceptiva, indicant el termini en què s’ha de 

procedir a la formalització del contracte. 

 

Criteris addicionals en cas d’empat:  

 

En cas d’empat, tindran preferència en l'adjudicació del contracte les proposicions presentades per 

aquelles empreses públiques o privades que, en el moment d'acreditar la seva solvència tècnica, 

tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors disminuïts superior al 2%, o bé que hagin 

adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 

d’abril, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del 

punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació.  

 

Si diverses empreses licitadores acrediten que tenen relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un percentatge superior al 2 %, en cas d’empat quant a la proposició més 
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avantatjosa, té preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge 

superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

 

Així mateix, 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 seves 

proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que 

serveixin de base per a l’adjudicació. Aquests criteris d’adjudicació addicional poden ser 

acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de vista dels criteris que serveixen de 

base per a l’adjudicació, tindrà preferència, en el seu cas, l’empresa que compleixi amb major 

nombre de criteris d’adjudicació addicional. Si, malgrat l’aplicació d’aquests criteris d’adjudicació 

addicional, persisteix l’empat es procedirà a fer un sorteig. 

 

Vint-i-quatrena. Formalització i perfecció del cont racte  

 

Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat. El contracte s’haurà de formalitzar 

d’acord amb allò previst en l’article 4 de les IIC de la Fundació. La formalització del contracte 

s’efectuarà en el termini màxim de trenta dies següents a aquell en què es rebi la notificació de 

l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la clàusula anterior. 

 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 

l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva que 

s’hagués constituït. 

 

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, abans 

de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual 

consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 

poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la 

seva extinció. 

 

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71 del RGLCAP i no 

inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 

poder iniciar-ne l’execució. 

 

La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació. 
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Vint-i-cinquena. Retorn de la documentació 

Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos 

corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les 

proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.  

 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRA CTE  

Vint-i-sisena. Programa de treball  

L’empresa contractista estarà obligada a presentar un programa de treball que haurà d’aprovar 

l’òrgan de contractació quan així es determini al quadre de característiques i, en tot cas, en els 

treballs de tracte successiu.  

Vint-i-setena. Control en l’execució del contracte  

La FP efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del 

contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.  

Vint-i-vuitena. Persona responsable del contracte  

Es podrà designar una persona responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions 

generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les 

característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte 

administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació 

entre les diferents persones implicades en el contracte.  

Entre aquestes funcions s’inclou la funció d’emetre un informe d’avaluació final de la 

contractació que ha de fer referència a l’execució del contracte i, en particular, a l’adequació del 

disseny i als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als 

relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  

L’adjudicatari nomenarà un responsable del contracte que serà l’interlocutor amb la Fundació 

respecte de totes les incidències del contracte.   

Vint-i-novena. Personal tècnic   

1.- L'adjudicatari es compromet expressament a mantenir a tota hora per a l'execució dels 

treballs contractats a persones amb la qualificació tècnica ofertada, entenent per tal titulació 

acadèmica i anys d'experiència en el mateix tipus de treball. 

Tret que una altra cosa s'estableixi en el Quadre de característiques, serà d'aplicació a l'equip 

ofertat el règim previst en els següents apartats. 
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2.- Si, per les raons que siguin, algun o alguns dels membres de l'equip que formava part de 

l'oferta original de l'adjudicatari deixa de dedicar-se als treballs objecte d'aquest contracte, 

l'adjudicatari es compromet davant de la FP a substituir aquesta persona o persones per una 

altra o altres amb la mateixa qualificació tècnica. 

A tal finalitat, haurà d'avisar a la FP dels canvis que es vagin a produir, amb una antelació 

mínima d'un mes – tret de causa de força major- i proposar-li amb aquesta mateixa antelació 

les pertinents substitucions. 

Si la persona o persones que proposi l'adjudicatari no reuneixen la qualificació tècnica 

compromesa, segons el parer de la FP, aquesta podrà exigir l'adjudicatari que faci una nova 

proposta, estant l'adjudicatari obligat a això. 

Si l'adjudicatari no pogués per raons objectives plantejar una nova proposta que respongui a 

aquests requisits, podrà proposar persones que tenint la mateixa titulació tinguin una 

experiència en el mateix tipus de treball que no sigui inferior a la meitat de la persona o 

persones a substituir, acceptant una rebaixa del preu. L'esmentada proposta s'haurà de fer en 

un termini màxim de quinze dies. En tal cas la FP podrà optar entre acceptar la proposta o 

resoldre el contracte sense confiscar la fiança. 

En qualsevol dels supòsits de substitució de membre(s) de l'equip, contemplats en aquest 

apartat, l'adjudicatari haurà d'assumir totalment el cost del període de formació de la nova o 

noves persones i no podrà repercutir-lo a la FP. 

3.- El disposat en l'apartat anterior serà igualment d'aplicació en el supòsit que l'equip 

originalment ofertat per l'adjudicatari incompleixi de manera objectiva les expectatives lògiques 

de qualitat de treball i nivell de competència tècnica derivades de la qualificació tècnica 

acreditada en l'oferta. 

4.- L'incompliment del disposat en aquesta clàusula facultarà la FP per imposar les 

penalitzacions previstes en aquest contracte. 

5.- En cap cas del contracte entre la FP i l'adjudicatari no sorgiran relacions laborals entre 

aquella i el personal ocupat per aquest. 

Trentena. Resolució d’incidències  

Les incidències que puguin sorgir entre la FP i l’empresa contractista en l’execució del 

contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 

modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 

inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP.  

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 

la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  

Trenta-unena. Abonaments a l’empresa contractista   

El preu del contracte seran els aprovats en l'adjudicació. Tret que una altra cosa s'estableixi en 

el Quadre de característiques, l'esmentat preu inclourà totes les despeses precises per a la 

correcta execució del contracte, els impostos, taxes, etc. que siguin d'aplicació. 

En el cas que el contracte tingui una durada superior a un any, el preu es podrà actualitzar 

d’acord amb el que s’estableixi al Quadre de característiques. 

Tret que una altra cosa s'estableixi en el Quadre de característiques, el preu es facturarà 

mensualment, prèvia conformitat per la FP expressada a través del Responsable del Contracte. 

Trenta-dosena. Responsabilitat de l’empresa contrac tista  

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i serveis 

realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a la Fundació o per a 

terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 

l’execució del contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 

els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 

que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 

a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la Fundació. 

Trenta-tresena. Altres obligacions de l’empresa con tractista  

Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:  

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. En especial, ha d’aportar relació 

del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució del contracte, indicant el seu nom, 

cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està 

donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 

presentació dels TC2 corresponents. També està obligada a complir les disposicions vigents en 

matèria d’integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.  

b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les 

mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.  

c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 

Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.  
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Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, 

almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 

caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 

Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 

projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en 

suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les 

determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.  

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte 

els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les 

prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà 

d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal 

que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua 

catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i 

adequada.  

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 

en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall 

d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar 

l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la 

normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.  

d) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de licitació, 

de la formalització del contracte i de qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les 

disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.  

Trenta-quatrena. Protecció de dades 

1.En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la 

recollida de les dades de caràcter personal, es deixa constància del següents extrems: 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 

de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix. 

 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col•laboradors, 

etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 

interessades / afectades per facilitar la referida informació a la Propietat amb la finalitat 

de licitar en el present procediment. 



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

 

- La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal 

serà dipositada a la Unitat de Contractació de la Fundació Privada Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau. Sant Antoni M. Claret, 167, Pavelló de Sant Antoni (Altell) Barcelona – 

08025 tel. 93.553.79.70, i serà tractada per la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA 

SANTA CREU I SANT PAU i serà tractada per la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE 

LA SANTA CREU I SANT PAU, per la qualificació, valoració i comparació de les 

proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la 

normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a la FUNDACIÓ PRIVADA 

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. Els destinataris d’aquesta informació 

seran la pròpia FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, , 

així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en 

l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 

 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol•licitada implica que el licitador autoritza 

a FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, a tractar la 

referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti 

adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i 

oposició dirigint un escrit a Oficina de Rehabilitació del Recinte històric de l’Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau, com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a 

la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre 

Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

f) En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució es concretarà a 

al quadre de característiques.  

 

Trenta-cinquena. Modificació del contracte  

La modificació del contracte es durà a terme d’acord amb allò previst als articles 105, 106, 107 i 

108 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de 

la LCSP. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic. Aquestes 

modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.  

 

Les modificacions del contracte, quan estiguin previstes per l’Òrgan de contractació (article 106 

TRLCSP), es duran a terme en les condicions, amb l’abast i els límits que s’estableixen al 

quadre de característiques. Qualsevol altra modificació del contracte no prevista a l’anunci de 

licitació o al PCP, només pot operar quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de 

les circumstàncies que, amb caràcter taxat, estableix l’article 107 del TRLCSP, de forma que 

l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte: 
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1.Per raons d’interès públic: Sempre i quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna 

de les següents circumstàncies: 

 

- Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen 

cobrir-se mitjançant el contracte a causa d’errors o omissions en la redacció del 

projecte o de les especificacions tècniques. 

-  Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives 

que determinin la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus 

geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o semblants, posades de manifest després 

de l’adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la 

diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració del 

projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 

-  Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els 

termes inicialment definits. 

- Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, 

sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagi 

produït després de l’adjudicació del contracte. 

- Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 

urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del 

contracte.  

 

 

La modificació del contracte que s’acordi no podrà alterar les condicions essencials de la 

licitació i de l’adjudicació del contracte, i haurà de limitar-se a introduir les variacions 

estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà 

obligatòria per al 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. 

 

2.Per causes previstes i precises: En aquest contracte no s’estableixen causes previstes i 

precises de modificació del contracte. El procediment per dur a terme la modificació és el 

previst en els articles 108 i 211 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden alterar les 

condicions essencials de la licitació i l’adjudicació del contracte i s’han de limitar a introduir les 

variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa objectiva que motiva la 

modificació. Es considera que s’alteren les condicions essencials en els casos previstos a 

l’article 107.3 del TRLCSP. 
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La modificació del contracte no es pot fer amb la finalitat d’afegir prestacions complementàries 

a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte a fi que puguin complir finalitats 

noves no previstes en la documentació preparatòria, o incorporar una prestació susceptible 

d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha de fer una nova contractació 

de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per a l’adjudicació dels 

contractes complementaris si concorren les circumstàncies que preveuen els articles 171.b del 

TRLCSP. 

 

2.- En el cas de que es produeixin endarreriments per motius no imputables al Contractista, la 

Fundació podrà concedir un termini addicional que no excedeixi al temps perdut sempre i quan 

l’adjudicatari es comprometi a executar el contracte dintre del nou termini atorgat. En tot cas, 

serà necessari una sol·licitud formal per part de l’adjudicatari on s’expliciti els motius que han 

donat lloc a l’endarreriment i el termini proposat per aquest per a finalitzar l’execució i una 

resposta formal de la Fundació concedint la pròrroga per a que aquesta sigui vàlida. A excepció 

d’aquest supòsit, no s’admetrà cap altre motiu d’endarreriment en l’execució del contracte 

 

3. El procediment que s’estableix per a dur a terme les modificacions contractuals indicades es 

materialitzarà a través d’una comunicació a l’adjudicatari que haurà de realitzar-se, com a 

mínim, amb una antelació de 15 dies abans de què sigui efectiva la reducció o ampliació de 

què es tracti. 

 

La modificació contractual única i exclusivament serà vàlida si existeix constància documental a 

l’expedient de contractació de què el contractista té coneixement efectiu de la reducció o 

ampliació de l’obra. Aquestes modificacions podran operar quan ho requereixi aquesta entitat i 

sempre i quan justifiqui la necessitat real de variació en les partides d’obra. 

 

Trenta-sisena. Suspensió del contracte  

En el cas que la FP acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió 

corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP.  

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 

representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 

màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  

La FP ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament 

se li causin.  
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRA CTACIÓ I LA REVISIÓ DE 

PREUS DEL CONTRACTE  

Trenta-sisena. Cessió del contracte  

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a 

una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 

estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de la FP, quan es 

compleixin els requisits establerts a l’article 226 del TRLCSP, i de la cessió no resulti una 

restricció efectiva de la competència en el mercat.  

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte.  

Trenta-setena. Subcontractació  

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 

objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu a l’apartat I del quadre de 

característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en aquest mateix apartat.  

La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de 

circumstàncies regulades a l’article 227 del TRLCSP.  

La infracció de les condicions establertes en l’article 227 per procedir a la subcontractació, així 

com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 

determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden 

donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del 

subcontracte.  

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista 

principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a la FP. 

El coneixement que la FP tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren 

la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a la FP contractant per 

les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 

l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

En cap cas pot concertar-se per l’empresa contractista l’execució parcial del contracte amb 

persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun 

dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP.  

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
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El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel 

que disposa l’article 228 del TRLCSP.  

Quan així es determini a l’apartat I del quadre de característiques és obligatòria la 

subcontractació amb altres empreses no vinculades de determinades parts del contracte que, 

en el seu conjunt, no excedeixin del 50% de l’import del pressupost del contracte i sempre i 

quan concorrin les circumstàncies detallades en l’article 227.7 del TRLCSP. Aquesta obligació 

es considera una condició especial d’execució del contracte als efectes previstos als articles 

212.1 i 223.f del TRLCSP.  

Trenta-vuitena. Revisió de preus  

D’acord amb l’article 89 del TRLCSP no procedeix la revisió de preus.  

 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRAC TE  

 

Trenta-novena. Recepció i liquidació  

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 

216.6, 222 i 307 del TRLCSP i l’article 204 del RGLCAP.  

La FP determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 

prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la 

realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la 

seva recepció.  

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o 

defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà 

exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.  

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 

clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 

expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.  

Quarantena. Termini de garantia i devolució o cance l·lació de la garantia definitiva  

El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat K del quadre de característiques i començarà a 

computar a partir de la recepció dels serveis.  

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 

efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista que els esmeni.  
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Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 

no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 

termini de garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia 

definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 102 del TRLCSP.  

En qualsevol cas es tindrà en compte el que disposa l’article 312 del TRLCSP, respecte de la 

responsabilitat per defectes o errors en la elaboració del projecte d’obra.   

Quaranta-unena. Resolució del contracte  

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 216.6, 223, 

225, 308 i 309 del TRLCSP. En particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment 

de les obligacions contractuals essencials quan així s’especifiquin expressament en el present 

PCP.  

També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació de l’empresa 

contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que, no essent públics o 

notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.  

Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les obligacions 

previstes en la clàusula relativa a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualssevol de 

les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 

de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es 

tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada per la FP per dur-ne a terme el 

seguiment durant l’execució del contracte.  

No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan 

de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions 

lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 del 

TRLCSP.  

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article 

224 del TRLCSP i seguint el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.  
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VII. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMP ETENT 

 

Quaranta-dosena.  Règim del contracte 

La FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU està subjecte a les 

disposicions del TRLCSP en relació a la preparació, adjudicació i modificació del present 

contracte. En el que es refereix a les fases d’execució i extinció del Contracte, aquest queda 

subjecte al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexa, i en tot 

allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable. El contracte té la consideració de 

contracte privat. 

Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir les parts es sotmetran a la jurisdicció 

dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués 

correspondre’ls. 

El present Plec de clàusules particulars, els seus Annexes, així com tots els documents del 

projecte en el que es contenen les obres objecte de licitació, revestiran caràcter contractual. El 

contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part 

integrant del respectiu contracte. 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut 

del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap 

salvetat o reserva. 

La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en 

compte en primer lloc el Plec de clàusules particulars i les prescripcions tècniques, que 

prevaldran sobre qualsevol altra norma. 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 

contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no 

eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 

 

Quaranta-tresena.- Propietat dels treballs  

L’adjudicatari cedeix amb caràcter exclusiu a la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA 

SANTA CREU I SANT PAU tots els drets d’explotació sobre els treballs que s’elaborin com a 

objecte de la present contractació, sense límit d’àmbit territorial o d’idioma i pel temps màxim 

legal. 

Quaranta-quatrena.-Jurisdicció competent  
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L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les possibles qüestions litigioses 

relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, d’acord amb 

l’apartat segon de l’article 21 del TRLCSP. 

El present plec ha estat aprovat per l’òrgan de contractació, d’acord amb l’acta que consta 

incorporada en l’expedient de contractació, a la que ens remetem i donem per reproduïda. 

Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als 

jutjats i tribunals de Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que l’execució, interpretació 

o acompliment d’aquest contracte puguin originar. 

Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars ha estat aprovat per l’òrgan de 

contractació en el document d’inici d’expedient que figura incorpora en l’expedient físic, al 

que ens remetem donant-lo per reproduït.  

 

El que es fa constar als efectes procedents a 11 de gener de 2015 
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ANNEX 1. 
FORMULARI DE DADES DE L’EMPRESA LICITADORA 

 
 

Dades de l’empresa  

 
Denominació social  

Nom comercial  

NIF  

Adreça d’Internet  

Domicili social  (Adreça, 
població i CP) 

 

 
 Dades a efectes de notificacions   

Adreça   

Població i CP   

Telèfon   

Fax   

Adreça electrònica   

 
Dades de les persones amb representació o apoderade s  

 
 Representant – Apoderat/ada 1  Representant – Apoderat/ada 2  

Nom i cognoms                                       

NIF   

Telèfon mòbil   

Adreça electrònica   

 
Dades del document  on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública notarial, etc.) 
 

Data del document   

Termini de vigència  de 
les facultats 

  

Núm. de protocol   

Notari   

Col·legi notari   

 
Dades de les persones interlocutores  

 



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

En el supòsit de que l’empresa vulgui identificar altra/es persona/es, diferent/s del/la representant o 
apoderat/da, a fi de relacionar–se amb l’Administració per contractar. 
NOTA IMPORTANT: 
• Aquest document, s’ha d’incloure en el sobre núme ro 1. 
Respecte de les dades que s’exposen, els licitadors  són els únics responsables que les dades que 
exposen a efectes de notificació estiguin actives i  en funcionament (cas de tlf., fax i e-mail) 
• Adjudicat el contracte, la documentació inclosa en el sobre número 1 quedarà a la disposició dels 
interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els sis mesos següents a la data de 
l’adjudicació, la Fundació no estarà obligada a seguir-la custodiant. 

 

 

 

 

 

Annex 1.1- DECLARACIONS SOBRE NÚMERO 1: 
 

A.- DECLARACIÓ RESPONSABLE PER PARTICIPAR EN EL PRO CEDIMENT: 
Obligatòria 

 
  
El Sr.______________________________, amb DNI núm. _________________, actuant en 
nom i representació de ______________________________________________, assabentat 
del procediment negociat per a l’adjudicació del contracte 
______________________________________________________________________, 
sol·licita, mitjançant el present escrit, participar en l’esmentat procediment i a tal efecte declara: 
 
1.- Que l’empresa participant té la capacitat exigida per a participar en el present procediment, 
d’acord amb el que estableix el plec de clàusules particulars  i les IIC. 
 
2.- Que ni ____________________________ ni els seus administradors i/o representants es 
troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60.1 del TRLCSP. 
 
3.- Que l’empresa participant compleix els requisits de capacitat, solvència tècnica, 
professional, econòmica i financera exigida al plec de clàusules particulars i que es compromet 
a aportar, en el termini previst al Plec, la documentació acreditativa d’aquests extrems en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del el dia següent de la recepció del 
requeriment enviat per la FP. 
 
4.- Que l’empresa participant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat. 
 
5.- Que l’empresa participant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de 
Catalunya. 
 
6.- Que l’empresa participant es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
 
7.- Que l’empresa participant està donada d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al 
corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
 
8.- Que l’empresa participant accepta que la documentació esmentada en el present plec té 
caràcter contractual. 
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9.- Que l’empresa participant no ha estat adjudicatària ni ha participat en l’elaboració de les 
especificitats tècniques o en els documents preparatoris de la present contractació, ni és 
empresa vinculada a elles en el sentit que estableix el TRLSCP. 
 
10.- Que es fixa als efectes de notificacions en relació amb aquest procediment el següent 
domicili:_____________________________________________________, fax 
______________, telèfon ____________, e-mail_______________________________, i 
persona de contacte ________________________________. 
 
I als efectes oportuns, es signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
Signatura 
 
 

ANNEX NÚM. 1.2 

(Declaració obligatòria sobre número 1) 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

 

Senyors, 

 

El sotasignant ………………………., declara: 

 

 

1.- Que en relació a tota la documentació que presenta per participar en la licitació del 

contracte relatiu a “_____________________________” que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc) garanteix que 

ha obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per facilitar la referida 

informació a  FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU amb la 

finalitat de licitar en el present procediment. 

 

2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial 

Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a mantenir la confidencialitat de tota aquella informació 

a la que tingui accés per a l’execució del contracte en els termes contemplats en el plec de 

clàusules administratives del contracte “________________________________”.  

 

 

 

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 

 

 

Signatura 
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ANNEX NÚM. 1.3 

(Declaració obligatòria sobre número 1) 

 

Declaració responsable relativa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal 

 

1.- La societat........... es compromet a complir i a fer complir el deure de secret professional i de 

confidencialitat establerts a l’article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal. Tot el personal de NOM EMPRESA que pugui tenir accés a documentació i a dades, 

estarà subjecte al més estricte secret professional en relació a aquestes, i NOM EMPRESA els 

hi informarà degudament d’aquest fet. La obligació de secret professional per part de NOM 

EMPRESA perdurarà inclús després de finalitzar la seva relació amb la Fundació Privada 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 

2.- NOM EMPRESA es compromet a tractar les dades de caràcter personal a les que tingui 

accés en virtut dels serveis i treballs que li siguin encarregats per la Fundació Privada Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau, únicament conforme a les instruccions facilitades per aquest, i a 

no aplicar-les amb cap altre finalitat; tampoc les comunicarà en cap altre cas a d’altres 

persones o entitats, de conformitat amb el que estableix l’article 12.2 de la Llei Orgànica de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

Tant mateix, NOM EMPRESA, al finalitzar la prestació contractual, o quan així ho indiqui el 

responsable del tractament de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, es 

responsabilitzarà de que les dades de caràcter personal siguin conservades únicament durant 

el temps que exigeix la normativa corresponent, i una vegada transcorregut aquest temps, 

siguin destruïdes o retornades, de la mateixa manera que qualsevol suport on hi constin, de 

conformitat amb el que s’estableix a l’article 12.3 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal. 

 

3.- NOM EMPRESA garanteix que, sense perjudici del exacte acompliment de tot allò que 

estableix el present document, observarà en tot moment i en relació a les dades de caràcter 

personal que li puguin ser facilitades per la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau, les disposicions de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 

 

Data i signatura del representant 

 

 

 

 

 



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

Annex 1.4 

D.- DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL D ’EMPRESES 

(Declaració, si s’escau, sobre número 1) 

 

 

El/la senyor/a _______________________, en representació de l’empresa 

________________________, i el/la senyor/a _______________________, en representació 

de l’empresa ________________________,........... 

 

DECLAREN 

 

a) La voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses per a participar en a licitació del 

contracte de ............................ (expedient......), amb les empreses que es relacionen amb el 

següent percentatge de participació en l’execució del contracte: 

________________________________________ % 

________________________________________ % 

________________________________________ % 

 

b) Que designen com a representant de l’UTE en el procés licitador al/a la senyor/a 

________________________________________ 

I com a prova de conformitat d’aquesta declaració, que realitzem a ___________________ (lloc 

i dia), la signem 

 

 

 

 

(signatura de cadascun dels representants de l’empresa)  (segell de l’empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

Annex 1.5 

 

F.- DECLARACIÓ GRUP EMPRESARIAL 

(Declaració obligatòria sobre número 1) 

 

 

DECLARACIÓ GRUP EMPRESARIAL 

 

El Sr.______________________________, amb DNI núm. _________________, actuant en 

nom i representació de ______________________________________________, declara: 

 

Que l’empresa..................................... pertany al grup 

empresarial:.............................................................. 

 

 Es fa constar que cap de les empreses del grup es presenta a aquesta licitació 

  Es fa constar que es presenten a la present licitació les següents empreses del grup: 

.............. 

 

 

 

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 

 

 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

ANNEX 2 

 

PROPOSTA ECONÒMICA (obligatòria)  

 

OFERTA PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS RELATIUS A: (TITOL DEL  

PROCEDIMENT) 

 

El..............., assabentat de la licitació de la FUNDACIÓ PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA 

SANTA CREU I SANT PAU i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació 

dels treballs de l’encapçalament, es compromet, en nom i representació de l’empresa 

______________, a realitzar-les amb estricta subjecció als requisits i condicions esmentats 

d’acord amb la següent oferta: 

 

1.-) Pressupost Ofert: __________________€ (IVA exclòs) 

 

2-) Reducció del temps de resposta en:  

 

- Reclamacions urgents (s’ha d’ofertar un temps inferior a 24 hores):................. 

- Reclamacions per anomalies o errors (s’ha d’ofertar un temps inferior a 24 hores):............... 

- Consultes o anomalies menors (s’ha d’ofertar un temps inferior a 3 dies):.............. 

3.-) Augment de la periodicitat del manteniment: .. .......... 

(s’ha d’ofertar un temps superior a 30 hores mensuals) 

 

 

TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: ______ mesos 

 

I perquè així consti, es signa aquest document, a _________________ 
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ANNEX 3 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ OBJECTIUS (51 punts) 

 

1. Oferta econòmica ( 0 a 40 punts): Es valoraran les ofertes presentades de forma que 

a la més baixa se li atorgarà la màxima puntuació. La resta es valoraran d’acord amb la 

fórmula següent: 

 

Puntuació de cada oferta: Puntuació màxima x Oferta més econòmica  

           Preu oferta que es puntua 

Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta econòmica per 
l’obra sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels percentatges 
de baixa. Per calcular aquesta mitjana aritmètica, en el supòsit que s’admetin a licitació set o 
més ofertes, s’exclouran les dues més cares i les dues més econòmiques. En el supòsit que 
s’admetin menys de set ofertes, però més de cinc, s’exclourà la oferta més cara i la més 
econòmica. Si el nombre d’empreses admeses a licitació és igual o inferior a cinc, no seran 
d’aplicació els criteris per apreciar la presumpta temeritat. 
 

 

2-) Reducció del temps de resposta en : 0 a 6 punts 

 

-Reclamacions urgents: fins un màxim de 2 punts 

 (s’ha d’ofertar un temps inferior a 24 hores):................. 

 

-Reclamacions per anomalies o errors: fins un màxim de 2 punts 

(s’ha d’ofertar un temps inferior a 24 hores):............... 

 

-Consultes o anomalies menors:  fins un màxim de 2 punts 

(s’ha d’ofertar un temps inferior a 3 dies):.............. 

 

El sistema de puntuació de cada proposta de reducció, es calcularà d’acord amb la fórmula 

proporcional següent:  

 

Puntuació de cada oferta: Puntuació màxima x Reducció màxima  

           Reducció que es puntua 

 

3.-) Augment de la periodicitat del manteniment : 0 a 5 punts 

(Es demana un escreix sobre el temps mínim de 30 hores mensuals) 

El sistema de puntuació de cada proposta de reducció, es calcularà d’acord amb la fórmula 

proporcional següent:   

Puntuació de cada oferta: Puntuació màxima x Augment que es puntua  

Augment màxim 

 



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

CRITERIS DE PUNTUACIÓ SUBJECTIUS (49 PUNTS) 

 

B.1.- Servei de manteniment del disseny web  i les adaptacions de la interfície segons les 

noves peticions : fins a 25 punts 

Es valorarà especialment la coherència i l’equilibri quant a la funcionalitat i prestacions de les 

diferents utilitats definides a l’apartat a i c del plec de prescripcions tècniques. Bàsicament 

s’analitzarà tot el que fa referència a el sistema de disseny i adaptabilitat de la interfície, les 

auditories d’usabilitat i accessibilitat, el sistema del retoc de les imatges, l’adaptació i disseny 

d’imatges i continguts en butlletins electrònics, l’adaptació a “responsive”, la supervisió 

manteniment del hosting i la revisió del SEO de la web, indexació de continguts i creació de 

“landing pages”.  

B. 2.-  Servei de programació : fins a 14 punts 

Es valoraran les prestacions i funcionalitats consistents en l’actualització dels continguts, el 

manteniment evolutiu i revisió de la web, la programació en HTML, CSS i Java script i detecció i 

bloqueig d’atacs de seguretat.  

B. 3.-  Suport tècnic : fins a 10 punts 

Es valorarà l’assistència a jornades i reunions informatives convocades per la FP, la realització 

de copies de seguretat de les dades i aplicacions i l’elaboració de la documentació interna de 

gestió i seguiment del projecte.  

 

 

 

 

 

 

  



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

 

ANNEX 4 

 

Model d’aval definitiu 

  

 

El (Banc o la Companyia) .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat 

de ................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el  

Notari de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu 

protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari 

de l’empresa/persona física ......................., en interès i benefici de la FUNDACIÓ PRIVADA 

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU i fins la suma de _______€, a efectes de 

garantir l’exacte compliment per l’empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions 

concretades en el corresponent contracte de “..........................................................................” 

 

L’aval indicat es presta pel (Banc o la Companyia) ................... ,amb expressa i formal renúncia 

dels beneficis d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser 

d’aplicació, i a l’efecte declara el (Banc o la Companyia) que vol obligar-se i s’obliga 

conjuntament i solidàriament amb la companyia/persona física ........................ fins a la 

liquidació per FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, dels 

serveis esmentats, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies 

següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de 

____________€ s’expressi en el requeriment, renunciant el (Banc o la Companyia), 

expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats 

que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin 

fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de 

................................., o de tercers, qualssevol que aquests fossin.  



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

ANNEX 5 

 

Model de certificat d’assegurança de caució per a l a garantia definitiva 

  

Certificat número ................................ 

.......................................................................................... (en endavant, assegurador), amb 

domicili a ............................., carrer ........................................................, i CIF 

................................, degudament representat pel senyor 

..........................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest 

acte, segons resulta de .................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

ASSEGURA 

 

A .............................................................................NIF/CIF ......................, en concepte de 

prenedor de l’assegurança, enfront de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU 

I SANT PAU, en endavant l’assegurat, fins a l’import de.................. € a efectes de garantir 

l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el 

corresponent “............................................................................... ”. 

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 

suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 

garantia. 

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 

el prenedor de l’assegurança. 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de 

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, i a pagar amb caràcter 

incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma 

o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 

La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació per FUNDACIÓ PRIVADA 

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, dels serveis esmentats. 

 

A ........................................., el ................. de ........................................... de ....... 

 

Signatura: 

 

 

Assegurador  

 


