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CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP 

 

 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  

-PFT 01/16- PD 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS I TÈCNIQUES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plec de clàusules aprovat: Acord Junta de Govern 22/12/2015 
  
Pressupost màxim de licitació: 20.000 EUR IVA inclòs 
 
Cofinançament:  Departament d’Empresa i Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya i Diputació 
de Tarragona 

 
Termini màxim per participar: 5 de febrer de 2016  
 
Obertura de pliques: 12 de febrer de 2016 (11.00 h) 

(Dr. Ferran, 8 de Reus) 
 

 
SERVEI DE DISSENY I CREACIÓ DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL DE PROMOCIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ TURÍSTICA DE LES 
“MUNTANYES DE LA COSTA DAURADA”   
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES 
QUE REGULA EL PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PER 
CONTRACTAR EL SERVEI DE DISSENY I CREACIÓ DE LA PLATAFORMA 
DIGITAL DE PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ TURÍSTICA DE LES 
“MUNTANYES DE LA COSTA DAURADA”   

 
1) DADES GENÈRIQUES: 
 
1.1)  Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present Plec la contractació del servei de disseny, elaboració i creació 
de la plataforma digital de promoció i comercialització turística de les “Muntanyes de la 
Costa Daurada”, per tal d’oferir informació dels serveis, productes i recursos turístics 
als seus visitants, admetent la presentació de variants. 
 
Les tasques que ha de dur a terme l’empresa adjudicatària s’especifiquen en el punt 3) 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la 
justificació del procediment estan acreditats a l’expedient, segons l’acord adoptat per la 
Junta de Govern amb data 22 de desembre de 2015. 
 
L’expedient suposa l’execució parcial del Pla de Foment del Turisme del Baix Camp 
Interior, cofinançat per la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Tarragona, amb el 
propòsit d’assolir l’objectiu de convertir els municipis de l’interior del Baix Camp en un 
destí turístic atractiu i de qualitat.  
 
1.3) Pressupost de licitació 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 20.000,00 
euros (IVA inclòs). Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el 
pressupost de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

 
El pressupost constitueix el valor estimat de la totalitat del contracte. El preu consignat 
és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells 
conceptes necessaris per a la correcta execució de l’objecte del contracte, sense que 
es prevegi la seva pròrroga o ampliació. 

 
El preu final ha d’incloure el total de les despeses de producció (disseny, programació, 
elaboració i/o adaptació de continguts, fotografies, material gràfic, plànols temàtics, 
traduccions, desplaçaments i honoraris).  
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El preu també ha d’incloure la cessió de drets de total explotació de la propietat 
intel·lectual i les fonts de la pàgina web objecte del contracte. Aquesta cessió no ha de 
tenir cap tipus de limitació sobre l’explotació de la propietat intel·lectual, en especial els 
drets de reproducció, distribució, etc. 
 
El preu ha d’incloure l’IVA corresponent. 

 
L’adjudicatari reconeix i accepta que els drets d’autor es consideren satisfets en el 
preu en què s’adjudiqui. 
 
1.4) Partides pressupostàries  
 
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a 
la partida 01.432.61901 del vigent pressupost del Consell Comarcal del Baix Camp de 
l’any 2016. 
 
El Consell Comarcal compte amb el finançament de la Direcció General de Turisme. 
 
1.5) Terminis  
 
 Els treballs es realitzaran en els següents terminis parcials i totals: 

 
a) En el termini màxim d’1 mes a comptar des de la notificació de l’acord 

d’adjudicació definitiva del contracte, el contractista haurà de presentar una 
maqueta del lloc web amb una proposta gràfica i d’estructuració i 
organització dels continguts. 

 
 Un cop presentada la proposta, el Consell Comarcal comunicarà al 

contractista el material que en el seu cas s’hagi de descartar i formularà les 
instruccions pertinents en relació als canvis, correccions i modificacions que 
estimi procedents.  

 
b) En el termini màxim de 4 mesos a comptar des de la notificació de 

l’acceptació de la maqueta i de la proposta presentades, el contractista 
haurà de lliurar el producte final del lloc web plenament operatiu en tots els 
seus continguts. En aquest sentit es formalitzarà la corresponent acta de 
recepció i si aquesta és favorable es considerarà executat completament el 
contracte.  

 
 El contracte no serà prorrogable ni ampliable i no es preveuen contractacions 

complementàries. 
 
1.6) Tramitació i procediment de contractació 
 
El present expedient, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecte a regulació 
harmonitzada per raó de quantia.  
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El procediment de contractació serà el negociat amb publicitat, en virtut d’allò que 
estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 
 
1.7) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
No s’exigirà a l’adjudicatari cap despesa en concepte de publicitat de la licitació en 
diaris oficials per la convocatòria de la present contractació.  
 
1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà al Consell 
Comarcal del Baix Camp, com a màxim fins al dia 5 de febrer de 2016 (14.00 h). 
 
Les ofertes, en sobre degudament tancat, es podran presentar pels mitjans establerts 
a l’article 38 de la Llei 30/1992, de procediment administratiu comú. 
 
Si la documentació es tramet per correu, dins del termini màxim per participar, caldrà 
comunicar al Consell Comarcal la tramesa de les pliques per correu, mitjançant tèlex, 
telegrama o fax al 977 32 71 55, adjuntant el corresponent comprovant. 
 
Transcorreguts cinc dies des de la data de finalització de les ofertes sense haver-se 
rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o 
degudament autenticada i haurà de presentar-se en dos sobres, dins de cadascun dels 
quals s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, 
així com la pròpia documentació que es detalla a continuació: 
 

SOBRE NÚM. 1 
 
Portarà la menció "Documentació per a la contractació del servei de 
disseny i creació de la plataforma digital de promoció i comercialització 
turística de les “Muntanyes de la Costa Daurada” presentada per 
……......." i haurà de contenir la documentació següent: 
         

 Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les 
següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i 
adreça postal i electrònica a efectes de notificacions i comunicacions, 
número de telèfon i fax del licitador. 

 

 La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI 
o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es 
tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar 
l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per 
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, 
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en el seu cas, de la societat o entitat  i/o aquella en què consti el darrer 
objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions 
objecte del contracte.  
 
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la 
capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. 

 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, 
hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que 
disposen els articles 47 i 61 LCSP, mitjançant la inscripció en els registres 
comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP). 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà 
de conformitat amb el que disposen els articles 44 i 61 LCSP. 

 

 Declaració responsable d’acord amb el model següent: 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o 
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm..........), declara responsablement que les 
facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració 
previstes als articles 43 a 73 LCSP; i que es troba al corrent del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no s’ha donat de 
baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques/està exempt de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques.  
 
Així mateix, em comprometo a presentar, en el cas de ser proposat en 
l’adjudicació provisional, la documentació requerida per acreditar la 
capacitat i solvència financera i econòmica i la solvència professional o 
tècnica, d’acord el plec de condicions i el que disposa la Llei 30/2007.  
 
Finalment, accepto el sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols, de l’ordre contenciós administratiu, en cas de tractar-se 
d’empreses estrangeres. 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 
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 En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran 
de presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els 
termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.  

 
 En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió 

temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem  
amb indicació dels noms i circumstancies dels integrants i la participació 
de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris. (*) 

 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la  
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran 
eximides de presentar la documentació referida, sempre i quan aportin la 
diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com 
la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència 
d’inscripció no han experimentat cap variació. 
 
SOBRE NÚM. 2 
 
Portarà la menció “Criteris subjectes a judici de valor per a la contractació 
del servei de disseny i creació de la plataforma digital de promoció i 
comercialització turística de les “Muntanyes de la Costa Daurada” 
presentada per …….......” i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 
 

En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o 
en representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a 
........... carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions 
exigides per optar a la  contractació relativa a ......................................., es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars per la 
quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà 
d'expressar-se en lletres i xifres).  
 
1) L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. Total amb IVA inclòs: 
...............€. 

 
 Termini de garantia dels productes ofertats: 
 

CONDICIONS MÀXIMES PLEC OFERTA DEL LICITADOR 

Termini mínim  Termini de garantia 

1 any  

 
L’empresari licitador accepta com a cobertura de la garantia que aquesta 
inclogui l’assistència tècnica per part de l’empresa licitadora per a la posada 
en marxa de la pàgina web, l’assistència en cas d’errades tècniques de la 
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plataforma digital ,l’assistència en la formació dels responsables de l’àrea de 
turisme en matèria de coneixement dels processos per a la gestió i 
dinamització de la pàgina web i l’assistència en cas que calgui corregir o 
actualitzar dades diverses incloses dins dels continguts de la pàgina web.  

 
 Terminis totals de lliurament de la web sense superar el màxim establert en 

aquest plec (150 dies) a comptar des de l’adjudicació del contracte 
 

CONDICIONS MÀXIMES PLEC OFERTA DEL LICITADOR 

Termini màxim  Termini lliurement producte operatiu 

150 dies  

 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 
 
SOBRE NÚM. 3 
 
Portarà la menció “Criteris avaluables automàticament per a la 
contractació del servei de disseny i creació de la plataforma digital de 
promoció i comercialització turística de les “Muntanyes de la Costa 
Daurada” presentada per …….......” i haurà de contenir la documentació 
següent: 
 

 Oferta tècnica. L’oferta tècnica s’haurà d’explicar un document d’un màxim de 3 
fulls DinA4 a doble espai i a doble cara. En aquest text es definirà la proposta i 
l’estructuració dels continguts i la proposta d’estratègies tècniques per a la 
orientació de la plataforma digital al mercat. Serà un document que s’utilitzarà a 
mode orientatiu i no serà avaluable.  
 

 Els punts que si que es puntuaran i que es tindran més en compte seran els 
següents: 

  
a) Proposta de disseny d’actualització, si s’escau, de la imatge corporativa i 

del logo de Muntanyes de la Costa Daurada.  
b) Aportació de banc d’imatges.  
c) Possibilitats d’ampliació dels continguts de la plataforma digital a través de 

la creació de noves pàgines i nivell d’autonomia en la gestió de la 
plataforma digital per part del tècnic de turisme del Consell Comarcal una 
vegada finalitzada la pàgina web i transcorregut el termini de garantia.  

d) Traducció del contingut de la web a altres idiomes a més a més dels 
mínims fixats per aquest Plec de Condicions (català, castellà, anglès i 
francès). (0 a 8 punts) 

e) Nombre d’Hores de serveis / manteniment / assistència / posada en 
funcionament / formació una vegada hagi acabat el període de garantia. 
Inclou els treballs tècnics in situ a la seu del Consell, inclòs desplaçaments. 
 

(Lloc, data i signatura del licitador)." 
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1.9) Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica  
 
Únicament l’empresa a favor de la qual es formuli l’adjudicació, haurà d’acreditar 
davant l’òrgan de contractació la solvència econòmica i financera i professional o 
tècnica mínima, que serà avaluada degudament, aportant la documentació pertinent 
d’acord amb els següents mitjans d’acreditació: 
 

 Solvència econòmica i financera: 
 

Els mitjans d’acreditació seran:  
 
 Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 

professionals.  
 Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de 

negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com 
a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que se disposi de les 
referències de dit volum de negocis.  
 
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
certificació d’una entitat financera amb la que treballi habitualment. 

 

 Solvència professional o tècnica: 
 
Els mitjans d’acreditació dels mínims assenyalats seran:  
 
 Relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys que 

inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests. Els  
 

 subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, 
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per 
aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 

 
 Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar. 

 
 Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de 

qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes 
perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o 
normes. 
 

 Noms i qualificació professional del personal responsable de l’execució del 
contracte en els termes de l’article 53.1 LCSP. 
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 A més, el licitador, i d’acord amb l’article 53.2 LCSP, haurà de presentar el 
compromís d’adscriure els mitjans personals i materials que indicarà mitjançant 
relació indicativa.  
 
L’incompliment del compromís d’adscripció de mitjans pot constituir causa de 
resolució o ser objecte de penalització. 
 

1.10) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació  
 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
A) Criteris avaluables de forma automàtica: 
 
 Oferta econòmica (0 a 50 punts). La puntuació serà proporcional a la baixa 

global ofertada i es calcularà en els termes següents: 
 
Al preu més econòmic se li dona la màxima puntuació, és a dir 50 punts. 

 
La resta d’ofertes obtenen la puntuació proporcionalment: 
 
           Preu més baix  x  50             = puntuació 

      Preu de l’oferta que es calcula 
 

 Cobertura de la garantia (0 a 5 punts). La puntuació serà proporcional a la 
millora dels terminis de garantia ofertats respecte al mínim establert en aquest 
plec (365 dies). 
 
El millor termini de garantia obté la màxima puntuació (5 punts) i la resta obté la 
puntuació proporcionalment: 

 
N. dies de l’oferta que es puntua x 100   =  % * 5 = punts obtinguts 

   N. dies de la millor oferta       
 
 Millors terminis totals de lliurament de la web (0 a 5 punts). La puntuació serà 

proporcional a la millora dels terminis de lliurament ofertats respecte al màxim 
establert en aquest plec (150 dies). 
 
El millor termini de lliurament del projecte obté la màxima puntuació (5 punts) i la 
resta obté la puntuació proporcionalment: 

 
   N. dies de la millor oferta x 100   =  % * 5 = punts obtinguts 
  N. dies de l’oferta que es puntua       
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B) Criteris avaluables amb judici de valor: 
 
 Oferta tècnica. (0 a 40 punts).  

 
Els punts que es valoraran i que es tindran més en compte seran els següents: 

  
f) Presentació d’un breu avantprojecte (3 pàgines DinA4 per una sola cara)  

de disseny d’actualització de la imatge corporativa i del logo de Muntanyes 
de la Costa Daurada, amb un esbós bàsic de la imatge i estètica a utilitzar. 
Es valorarà l’estètica dels esbossos presentats, la seva potencial capacitat 
d’atracció i la capacitat de tramesa dels valors de la marca.   
En aquest document caldrà especificar l’abast de les aplicacions del manual 
d’ús en cas que s’oferti per part de l’empresa  i la finalitat i objectius que es 
buscaran assolir a través de la nova imatge. (0 a 10 punts).  
 

o Actualització del logo: de 0 a 5 punts 
o Actualització del logo i realització d’un manual d’ús: de 6 a 10 punts 

 
g) Aportació de banc d’imatges. La valoració és farà en base al número 

d’imatges proposades, a la temàtica de les mateixes i al material tècnic 
utilitzat. (0 a 10 punts).  

 
h) Possibilitats d’ampliació dels continguts de la plataforma digital a través de 

la creació de noves pàgines i nivell d’autonomia en la gestió d’aquestes per 
part del tècnic de turisme del Consell Comarcal una vegada finalitzada la 
pàgina web i transcorregut el termini de garantia. (0 a 10 punts). 

 
i) Traducció del contingut de la web a altres idiomes a més a més dels 

mínims fixats per aquest Plec de Condicions (català, castellà, anglès i 
francès). (0 a 10 punts) 
 

o Alemany: 6 punts 
o Alemany i un altre o més idiomes, a raó de 2 punts per idioma fins 

als 10 punts 
 

Les ofertes seran avaluades per la Mesa de contractació, que podrà sol·licitar els 
informes que estimi pertinents per a la deguda motivació de l’expedient. 

  
En tot cas, el Consell Comarcal es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa 
l’article 135.1 LCSP. 
  
1.11) Proposicions anormals o desproporcionades   
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP. 
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1.12) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 91 LCSP. 
 
1.13) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari serà la corresponent al 5% de 
l’import d’adjudicació IVA exclòs, de conformitat amb allò que disposa l’article 83 de la 
LCSP. 
 
1.14) Drets i obligacions de les parts 

 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable. 
 
1.15) Règim de pagament  
 
L'adjudicatari presentarà una factura per a la totalitat dels equips lliurats i el seu 
pagament es realitzarà dins del termini de 60 dies des de la data d'entrada de la 
factura al Registre de factures del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
1.16) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
1.17) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 206 i 284 de 
la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 49 de la LCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri del Consell Comarcal 
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa 
la clàusula següent referida a les penalitzacions. 
 

- L’incompliment del compromís d’adscripció de mitjans, en acreditar la solvència, 
facultarà al Consell a resoldre el contracte o bé a imposar les penalitzacions 
pertinents, en els termes dels arts. 53.2, 196.1 i 206.g) LCSP. 

- No constituir la fiança definitiva, no signar el contracte o no aportar la facturació 
requerida.  
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1.18) Penalitzacions  
 
Cas que el Consell Comarcal opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitzacions següents: 
 
 per l’incompliment del termini, total o parcial de lliurement, s’imposarà una 

penalització diària en la proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu del 
contracte. 
 

 pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució 
de les prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 8 % 
sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de 
l’incompliment.  

 
1.19) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte.  
 
1.20) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia mínim d’un any, a comptar des de la data de recepció i/o 
conformitat de la prestació contractada. 
 
1.21) Cessió 
 
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa del Consell Comarcal, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 209 de la LCSP. 
 
1.22) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb el TRLCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència.  
 
De conformitat amb el TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 

 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
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1.23) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i les prescripcions Tècniques que s’adjunten, pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic i la seva normativa de desplegament, així com per la resta de normativa 
legal aplicable.     
 
1.24) Domicili a efectes de notificacions 
 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de 
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal 
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present 
contractació serà el que figuri en la instància presentada per participar en aquest 
expedient de contractació. 
 
1.25) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les 
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de 
dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
1.26) Assegurances 
 
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.  
 
1.27) Obertura de les ofertes 
 
L’acte públic d’obertura del sobre núm. 2 (criteris subjectes a judici de valor), es 
realitzarà el 12 de febrer de 2016, a les 11.00 h.  
 
L’acte públic d’obertura del sobre núm. 3 (criteris avaluables de forma automàtica) 
tindrà lloc el dia 19 de febrer de 2016, a les 11.00 h. 
 
En aquest darrer acte, la Mesa donarà compte del resultat de la qualificació de la 
proposta que inclou els criteris subjectes a judici de valor (sobre 2) abans de procedir a 
l’obertura de la proposta que conté els criteris avaluables de forma automàtica (sobre 
3). 
 
El contracte es formalitzarà i es perfeccionarà mitjançant la signatura del document 
administratiu preparat pel Consell Comarcal, amb la intervenció del president i haurà 
d’estar autoritzat pel secretari. 
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La Mesa elevarà les proposicions, juntament amb l’acta d’obertura, als serveis de l’àrea 
corresponent, per tal que emetin informe valoratiu. La Mesa de contractació efectuarà la 
proposta d’adjudicació, d’acord amb la ponderació dels criteris indicats en aquest Plec. 
 
1.28) Adjudicació i formalització del contracte 
 
La Junta de Govern aprovarà l’adjudicació o bé declararà deserta la licitació. Efectuada 
l'adjudicació per acord de la Junta de Govern, es notificarà a l’empresa proposada per tal 
que en el termini de 10 dies següents al de la data de la notificació, presenti el document 
que acrediti haver constituït la garantia definitiva i la resta de la documentació requerida 
en aquest plec i al TRLCSP. 

 
El contracte es perfecciona amb la formalització, la qual serà inserida al perfil de 
contractant de la web i notificada a tots els licitadors.  

 
De conformitat amb allò que es preveu el TRLCSP, la no formalització del contracte en 
el termini establert, per causa imputable al contractista, en serà causa de resolució. 

 

Malgrat l’adjudicació, l’administració donarà per resolt el contracte si l’empresa 
adjudicatària no presenta aquesta documentació en el termini assenyalat o bé 
s’evidencia la incapacitat o la insolvència de l’empresa per contractar amb 
l’Administració, sense perjudici que el Consell Comarcal del Baix Camp li pugui 
reclamar danys i perjudicis pel retard ocasionat i per haver formulat una 
declaració falsa.  
 
2) DADES ESPECÍFIQUES: 
 
2.1)  Lloc de lliurament dels serveis que s’adquireixen 
 
El lloc de lliurament dels serveis serà la seu del Consell Comarcal del Baix Camp (Dr. 
Ferran, 8 de Reus). 
 
2.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del 
contracte 
 
El Consell es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del 
contracte, a la seva recepció. 
 
2.3) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 

En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del 
contractista a les dependències del Consell Comarcal, i en funció del risc que 
comporta, l’adjudicatari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del 
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, 
restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a 
terme, en base a la informació facilitada pel Consell. 
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Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació 
dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i 
controlar els esmentats riscos.  
 
Així mateix, l’adjudicatari haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al paràgraf 
anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats en 
els treballs d’execució esmentats en relació a la planificació preventiva efectuada amb 
motiu de la concurrència empresarial. 

 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable 
dels principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la 
interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependències del Consell, 
l’adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableix la possibilitat 
d’articular els següents medis de coordinació: 

 

 L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre el Consell i el contractista. 
 La celebració de reunions periòdiques entre el Consell i el contractista. 
 Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut del Consell i del 

contractista o en el seu defecte, amb els delegats de prevenció. 
 La impartició d’instruccions. 
 L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos 

existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors del Consell i 
del contractista o de procediments o protocols d’actuació. 

 La presència al centre de treball dels recursos preventius del Consell i del 
contractista. 

 La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les 
activitats preventives. 
 

2.4) Protecció de dades de caràcter personal  
 
L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 
 
En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent del Consell. 
 
En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el 
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin 
pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
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3) PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 
 
3.1) CONDICIONS GENERALS DE LES OFERTES. 
 
Les empreses licitadores tenen l’obligació de: 
 

a) Lliurar una/es proposta/es de disseny gràfic, a tot color, en quantitat suficient 

per tenir la visió general del Lloc web. 

b) Lliurar la memòria tècnica, amb totes les indicacions pertinents: mostra de la 

pàgina i solució tècnica. 

c) El preu final ha d’incloure el total de les despeses de producció (disseny, 

programació, desplaçaments, honoraris, fotografies-material gràfic nou, plànols 

temàtics, traduccions). Aquest preu ha d’incloure l’IVA corresponent. 

d) El preu inclou la cessió de drets de total explotació de la propietat intel·lectual i 

les fonts de la pàgina web objecte del contracte. Aquesta cessió no ha de tenir 

cap tipus de limitació sobre l’explotació de la propietat intel·lectual, en especial 

els drets de reproducció , distribució, etc. L’adjudicatari reconeix i accepta que 

els drets d’autor es consideren satisfets en el preu en que s’adjudiqui. 

3.2) PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 
 

a) Consultoria 
 

1. Definició del projecte: Anàlisi de funcionalitat i previsió de continguts. 
 
2. Definició de l’estructura de continguts i del model de dades. 
 
3. Desenvolupament del projecte: Creació d’equips de treball, definició de les 

fases del projecte i cronograma del mateix. 
 

4. Definició d’estratègies per a la orientació de la plataforma digital al mercat a 
través de la promoció directa de productes i paquets turístics.  
 

5. Estratègies de segmentació per activitats, temàtiques, tipus de productes, 
motivacions dels turistes i target de visitants. 

 
b) Desenvolupament 
 
6. Disseny gràfic de la interfície d’usuari: Ha d’incloure la creació d’un manual 

d’estil i imatge (si cal actualitzat), que basi la seva estètica en la marca 
“Muntanyes de la Costa Daurada” i el seu manual corporatiu creats pel Consell  
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Comarcal per representar el territori turístic de les “Muntanyes de la Costa 
Daurada”.  
 

7. La plana web estarà desenvolupada pel sistema de continguts Joomla, 
plataforma que permet fer un manteniment intern des del mateix Consell 
Comarcal. Per tant caldrà tenir una especial atenció a un gestor de continguts 
que sigui el màxim de gestionable una vegada creada la plataforma digital. Es 
vetllarà, també, per tal que la web requereixi el mínim manteniment possible i 
que aquest sigui fàcil de fer-se per part de tècnics no experts en la matèria.  
 

8. Documentació i formació al personal del Consell per a l’ús i manteniment tècnic 
i els seus continguts. 
 

9. Suport i correcció posterior a la publicació del Lloc web, durant el període de 
garantía. 
 

10. El lloc web ha de ser adaptatiu i compatible amb els diferents dispositius 
tecnològics (ordinador convencional, mòbil, tablet, etc). Cal, també, que el 
programari s’adapti als dissenys més avançats de cadascun d’aquests 
dispositius. 

 
11. Tot el lloc web estarà traduït, com a mínim, als següents idiomes: català 

(pàgina per defecte), castellà, anglès, francès. 
 

12. Implantació d’un menú contextual de les diferents opcions: inici, què fer, serveis 
turístics, propostes, paquets i activitats, mapa web, galeria d’imatges, notícies, 
agenda, etc.  
 

13. Implementar un cercador, ja sigui extern o intern, per poder navegar 
eficientment pel lloc web i també un motor de cerca amb calendaris i activitats 
que permeti cercar activitats i paquets turístics per dates i interessos i 
motivacions turístiques. 
 

14. La plataforma digital ha d’incloure fitxes o formularis fixes que permetin 
integrar, i anar integrant en un futur, noves empreses, propostes i activitats 
turístiques així com nous paquets i productes combinats.  

 
15. Possibilitat de descarregar els tracks per a GPS de les rutes, possibilitat 

d’integrar programes com el Google Maps o el Google Earth per fer 
localitzacions de la zona, establiments, municipis, recursos turístics, etc. 
 

16. Ampliació de l’actual banc d’imatges de què ja disposa el Consell Comarcal. En 
aquesta documentació gràfica es faran els retocs necessaris per tal 
d’optimitzar-los i es prioritzaran fotografies on hi apareguin persones practicant 
activitats turístiques, esportives, culturals, gastronòmiques, etc. 
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17. Optimització per als principals cercadors d’Internet. Cal que la plataforma digital 
disposi d’eines que facilitin la indexació i el posicionament de la mateixa. 
 

18. La plataforma digital ha de permetre la integració i interacció amb les principals 
xarxes socials; Facebook, Instagram, Youtube, Twitter... 
 

19. Configuració del Google Analytics per a la recollida i anàlisis de les 
estadístiques rebudes.  

 
No es formula l’adjudicació per lots, de manera que les ofertes es presentaran per la 
totalitat dels treballs que constitueixen l’objecte del mateix contracte de serveis.  
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