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PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  PER  A  LA 
CONTRACTACIÓ  DELS  SERVEIS  DE  MAQUETACIÓ,  DISSENY  PUBLICITAT  I 
INFOGRAFIA  DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL “ EL BRUGUERS” DE GAVÀ.

I. DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1.- Objecte del contracte i codificació CPV 

L’objecte del present contracte és la contractació de diversos serveis relacionats amb lel 
butlletí municipal “Bruguers”, i que es divideixen en els següents lots: 

LOT  1:  Disseny,  maquetació  i  tractament  d’imatges  del  butlletí  municipal  “El 
Bruguers”

És el servei de disseny,  maquetació i tractament d’imatges de 10 números del butlletí 
municipal  “ El Bruguers”. La previsió és de  7 números de 24/28 pàgines, 2 números de 
32 pàgines i 1 número de 36 pàgines. Aquesta previsió pot variar per esdeveniments 
sobrevinguts o per qüestions d’oportunitat. El detall de l’objecte figura en el plec tècnic. 

LOT 2 :Disseny ,  correcció  i  maquetació d’anuncis  de publicitat  en el  butlletí 
municipal  “Bruguers”

És el  servei  de disseny,  correcció i  maquetació d’anuncis de publicitat  en el  butlletí 
municipal  “Bruguers”.  El detall de l’objecte figura en el plec tècnic.

LOT 3: Disseny i  correcció d’infografies per a insertar  en el  butlletí  municipal 
“Bruguers” o en d’altres publicacions municipals 

És el servei de disseny i correcció d’infografies per a insertar en el butlletí municipal  “El 
Bruguers” o en d’altres publicacions municipals. Consisteix en diferents infografies com 
per exemple, Calendari fiscal, preinscripció escolar, festa major, activitats d’estiu... . El 
detall de l’objecte figura en el plec tècnic.

El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques tindran caràcter 
contractual, que hauran de ser signats per la persona adjudicatària en el moment de la 
formalització del contracte.

2.- El Codi CPV corresponent a aquest contracte és: 
79822500-7 “Servicios de diseño gráfico”
223140000-4- “Diseños”

Clàusula 2.- Necessitats administratives a satisfer 

Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de 
l’Ajuntament de Gavà.

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten 
en comunicar a la ciutadania de Gavà aquelles informacions, activitats i esdeveniments 
d’interès i no disposar ni de recursos humans suficients (dissenyadors, maquetistas..) 
necessaris per al desenvolupament d’aquesta activitat.
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Clàusula 3.- Dades econòmiques del contracte

3.1 El  sistema  de  determinació  dels  preus  és  mitjançant  del  preus  unitaris. 
L’Ajuntament de Gavà podria variar durant la duració del contracte el nombre total de 
butlletins, així  com el nombre de total d’edicions en cadascuna de les pàgines. El preu 
final  del  contracte serà el  preu unitari  adjudicat   multiplicat pel nombre de butlletins 
realitzats. 

LOT  1:  Disseny,  maquetació  i  tractament  d’imatges  del  butlletí  municipal 
“Bruguers”. Preus unitaris:

Nombre de pàg. Preu unitari sense IVA 

8 pàgines 400,00 €

24 pàgines 1.055,00 €

28 pàgines 1.209,00 €

32 pàgines 1.363,00 €

36 pàgines 1.533,00 €

LOT  2  :Disseny  ,  tramesa  i  correcció  d’anuncis  de  publicitat  en  el  butlletí 
municipal  “Bruguers”. Preus unitaris per anunci.

Preu unitari anunci nou sense IVA 45 €

Preu unitari reedició anunci sense IVA 15 €

Preu unitari anunci agència, anunci publicitari local, anunci 
institucional o similar 

13 €

LOT 3: Disseny i correcció d’infografies per a insertar en el butlletí municipal  “El 
Bruguers” o en d’altres publicacions municipals. Preu unitaris.

Preu unitari infograma nou sense IVA 420 €

Preu unitari reedició infograma sense 
IVA

145 €

3.2 El valor estimat del contracte  a efectes del que disposa l’article 88 del TRLCSP i 
atès que la durada del contracte s’estableix en 2 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 
anys més, és de  125.264,00 € amb el detall següent: 
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VALOR DE LA PRESTACIÓ SENSE IVA 1 ANY DE PRÒRROGA 2N ANY DE PRÒRROGA

Modificaci
ons ctte. 

(VE) 
prestació

TOTAL

2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020

6 
butlletins

10
 butlletins

4 
butlletins

6 
butlletins

4
 butlletins

6
 butlletins

4
 butlletins

VALOR 
ESTIMAT 

DEL 
CONTRACT

E (VE)

LOT 1 7.562,00 € 12.260,00 € 5.160,00 € 7.562,00 € 5.160,00 € 7.562,00 € 5.160,00 € 2.110,00 € 52.536,00 €

LOT 2 6.660,00 € 10.958,00 € 4.635,00 € 6.660,00 € 4.635,00 € 6.660,00 € 4.635,00 € 1.845,00 € 46.688,00 €

LOT 3 3.780,00 € 6.300,00 € 2.520,00 € 3.780,00 € 2.520,00 € 3.780,00 € 2.520,00 € 840,00 € 26.040,00 €

TOTAL (VE) 18.002,00 € 29.518,00 € 12.315,00 € 18.002,00 € 12.315,00 € 18.002,00 € 12.315,00 € 4.795,00 € 125.264,00 €

3.3 El pressupost total de licitació és de 72.400,35 € IVA inclòs  per als 2 anys de 
contracte amb el detall següent: 

2016 2017 2018
Valor 

Prestació 
21% IVA 

Total amb 
IVA

Valor 
Prestació 

21% IVA 
Total amb 

IVA
Valor 

Prestació 
21% IVA Total amb IVA

LOT 1 7.562,00 € 1.588,02 € 9.150,02 € 12.260,00 € 2.574,60 € 14.834,60 € 5.160,00 € 1.083,60 € 6.243,60 €

LOT 2 6.660,00 € 1.398,60 € 8.058,60 € 10.958,00 € 2.301,18 € 13.259,18 € 4.635,00 € 973,35 € 5.608,35 €

LOT 3 3.780,00 € 793,80 € 4.573,80 € 6.300,00 € 1.323,00 € 7.623,00 € 2.520,00 € 529,20 € 3.049,20 €

Total 21.782,42 € 35.716,78 € 14.901,15 €

Total 72.400,35 €

3.4 ’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i les empreses licitadores no 
podran superar en cap cas els imports totals de la licitació, ni els preus màxims unitaris 
que  estiguessin  definits  en els  plecs.  La  presentació  d’ofertes  que superin  aquests 
imports seran desestimades automàticament. 

3.5  En el preu del contracte queden inclosos els desplaçaments, gestions i qualsevol 
despesa que pugui originar el treball objecte d’aquest contracte, així com el benefici 
industrial  i  les  despeses  generals,  essent  a  càrrec  de  l’empresa  contractista 
adjudicatària totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin correspondre, i 
especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del contracte i de la seva 
execució, així com les despeses de transport i d’assegurança fins al lloc de lliurament.

3.6 L’Ajuntament de Gavà no es compromet a realitzar  la totalitat de números que hi ha 
previstos en aquests plecs. L’Ajuntament podrà per causes d’oportunitat i/o d’estabilitat 
pressupostària realitzar menys números de butlletins sense que l’adjudicatari/s pugui 
demanar cap indemnitzacions per reducció del nombre total de números.  Així mateix, si 
per  nous  esdeveniments  d’important   relevància  calgués  incrementar  el  número  de 
butlletins, l'adjudicatari estarà obligats a fer-los.
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Clàusula 4.- Aplicació pressupostària i existència de crèdit 

La despesa que té caràcter plurianual i anirà a càrrec del pressupost de l’AJUNTAMENT 
que per a l’exercici 2016 disposa de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions 
que es deriven d’aquest contracte i que per als exercicis 2017 i 2018 sota la condició 
suspensiva d’existència de crèdit  adequat  i  suficient  o s’aplicaran a  les aplicacions 
pressupostàries següents : 

LOT  1:  Disseny,  maquetació  i  tractament  d’imatges  del  butlletí  municipal 
“Bruguers”

Total Lot 1 : 30.228,22 €

Exercici  2016 Partida  28316.4911A.226060016 Import:   9.150,02 €

Exercici  2017 Partida  28316.4911A.226060017 Import: 14.834,60 €

Exercici  2018 Partida  28316.4911A.226060018 Import:   6.243,60 €

LOT  2  :Disseny  ,  tramesa  i  correcció  d’anuncis  de  publicitat  en  el  butlletí 
municipal  “El Bruguers”

Total Lot 2 : 26.926,13 €

Exercici  2016 Partida  28316.4911A.226060016 Import:   8.058,60 €

Exercici  2017 Partida  28316.4911A.226060017 Import: 13.259,18 €

Exercici  2018 Partida  28316.4911A.226060018 Import:   5.608,35 €

LOT 3: Disseny i correcció d’infografies per a insertar en el butlletí municipal  “El 
Bruguers” o en d’altres publicacions municipals 

Total Lot 3 : 15.246,00 €

Exercici  2016 Partida  28316.4911A.226060016 Import: 4.573,80 €

Exercici  2017 Partida  28316.4911A.226060017 Import: 7.623,00 €

Exercici  2018 Partida  28316.4911A.226060018 Import: 3.049,20 €

Clàusula 5.- Termini de durada del contracte i pròrroga 

El termini de durada del contracte és de dos (2) anys i s’iniciarà en la data de signatura i 
formalització del contracte.

Un cop finalitzat aquest termini, el contracte  és podrà prorrogar per  dos any més. 
L’Ajuntament podrà prorrogar tant anualment els 2 anys de pròrroga , així com fer una 
única pròrroga per 2 anys.

En el cas que a la finalització del contracte inicial o de la pròrroga no estigués resolta i 
formalitzada  la  nova  licitació  pública  que  a  tal  efecte  es  convoqui,  l’empresa 
adjudicatària d’aquest contracte estarà obligada a mantenir el servei objecte d’aquest 
contracte, si l’AJUNTAMENT així ho sol·licita, per un període màxim d’1 mes amb les 
mateixes condicions de l’adjudicació i econòmicament proporcional al temps prorrogat.
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Clàusula 6.- Règim jurídic del contracte i normativa aplicable 

1.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de serveis en 
base al que estableix l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en endavant TRLCSP. 

2.- El contracte es regirà pel present plec de clàusules administratives  i pel plec de 
prescripcions tècniques, els quals es consideren part integrant del contracte. A més  pel 
plec de clàusules administratives generals aprovat en sessió del Ple de l’Ajuntament de 
Gavà de 30 de gener de 2003 (BOP Nº 172 DE 19/07/2002), en tot allò que no s'oposi, 
contradigui o resulti incompatible amb la legislació que a continuació es detalla, i que les 
parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 

 Directiva 2004/18/CEE, del Parlament Europeu i  del Consell,  de 31 de març, 
sobre  coordinació  dels  procediments  d’adjudicació  dels  contractes  públics 
d’obres, subministraments i serveis. 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, i les disposicions legals i reglamentàries 
que la despleguin, modifiquin o afectin. 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  (d’ara  endavant, 
RD817/2009).

 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat 
ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.

 Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
(d’ara endavant, Llei 11/2007), i la seva normativa de desplegament; ; i Decret 
107/2005,  de  31  de  maig,  de  creació  del  Registre  Electrònic  d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

 Llei 7/1985, de 12 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 Reial Decret Legislatiu 781/1986, Text Refós de les Disposicions Legals vigents 
en matèria de Règim Local (TRRL).

 Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  jurídic  de  les  Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú. 

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,  i  les  disposicions  legals  i 
reglamentàries que la despleguin, modifiquin o afectin. 

 Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre. 

 Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, 
de 13 de juny . 

 Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte les normes de dret privat. 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents 
contractuals que en formen part (annexes) 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.
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Clàusula 7.- Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants, si més no poden oferir 
millores.

Clàusula 8.- Procediment d’adjudicació, tramitació i òrgan de contractació

1.- El contracte s'adjudicarà per procediment obert (art. 138 i 157 del TRLCSP), en el 
qual  tota  empresa  interessada  pot  presentar  una  proposició,  i  queda  exclosa  tota 
negociació dels termes del contracte amb les empreses licitadores. No està subjecte a 
regulació harmonitzada, atès que el valor estimat  del contracte és de  125.264,00€ i per 
tant  no es igual o superior a 207.000 € establert en l’article 16.1.b) del TRLCSP. 

2.- L'expedient de contractació serà objecte de la tramitació ordinària.

3.- L’òrgan de contractació és el Tinent d’alcalde de l’Àmbit de Nova Governança i 
Economia, d’acord amb el Decret de 16 de juny de 2015 de delegació de competències 
d’atribucions de l’Alcaldessa en els/les regidors/es municipals atès que el pressupost 
total de licitació és de 72.400,35 € IVA inclòs.

Clàusula 9.- Publicitat de la licitació 

La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil  de contractant  https:// 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customProf i  al  BOP  amb  una  antelació 
mínima  de  15  dies  naturals a  l'assenyalat  com a  últim  per  a  la  recepció  de  les 
proposicions.

Clàusula  10.-  Requisits  de  capacitat,  aptitud  i  solvència  de  les  empreses 
licitadores. 

10.1- Capacitat i aptitud 

1. Estan  capacitades  per  contractar  amb  l’AJUNTAMENT les  persones  naturals  o 
jurídiques,  amb condició d'empresari/a,  espanyoles o estrangeres,  que tinguin plena 
capacitat d'obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP; que no incorrin en 
cap de les prohibicions de contractar amb l’Administració Pública, recollides a l’article 60 
del  TRLCSP;  que  acreditin  la  seva  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica  o 
professional que es requereix o, si s’escau la classificació. 

L'activitat  de les esmentades empreses ha de tenir  relació directa amb l'objecte del 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de 
disposar  d'una  organització  amb elements  suficients  per  a  la  deguda  execució  del 
contracte.  Així  mateix,  els/les  empresaris/es  hauran  de  comptar  amb  l’habilitació 
empresarial  o  professional  que,  en el  seu cas,  sigui  exigible per  a la  realització de 
l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat,  inscrits,  si  s’escau, en el  corresponent registre 
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.

3. La capacitat  d’obrar de les  empreses espanyoles persones físiques s’acredita 
amb la presentació del NIF.
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4. La capacitat  d’obrar de les  empreses no espanyoles d’Estats membres de la 
Comunitat Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acreditarà 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials o la presentació d’una 
declaració jurada o de les certificacions que s’indiquen en l’annex I del RGLCAP, en les 
condicions previstes per la legislació de l’Estat on estiguin establerts (articles 58, 72.2 i 
84.1 del TRLCSP).

5. La capacitat d’obrar de les  empreses estrangeres d’Estats no membres de la 
Comunitat Europea ni signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita 
amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o de l’oficina 
consular  d’Espanya del  lloc  on radiqui  el  domicili  de  l’empresa,  en el  qual  es  farà 
constar, prèvia acreditació per part de l’empresa, que figuren inscrites en el seu registre 
local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 
el trànsit local en l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte, d’acord amb 
l’article 10 del RGLCAP i, a més, hauran de complir els requisits establerts en l’article 55 
del TRLCSP. 

També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals 
ha  signat  l’Acord  sobre  contractació  pública  de  l’Organització  Mundial  del  Comerç 
(OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista a 
l’article 16 del TRLCSP o, en cas contrari, un informe de reciprocitat.

6. L’Administració  pot  contractar  amb  unions  d’empreses que  es  constitueixin 
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte.  Els  empresaris  que  estiguin 
interessats en formar Unions d’empressaris poden donarse d’alta en el Registre Oficial 
de  Licitadors  i  Empreses  Classificades  de  l’Estat,  en  la  que  s’especificarà  aquesta 
circumstància (art. 42 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre de suport a l’emprenedor 
per la qual es modifica l’article 59.1 del TRLCSP).

Aquestes  empreses queden obligades solidàriament  davant  l’Administració  i  han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir 
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 
sense perjudici  que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 
pagaments d’una quantia significativa. Als efectes de la licitació, els i les empresaris/es 
que  vulguin  concórrer  integrats  en  una  unió  temporal  han  d’indicar  els  noms  i  les 
circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascun/a, com també que 
assumeixen  el  compromís  de  constituir-se  formalment  en  unió  temporal  si  resulten 
adjudicataris/es del contracte. 

La durada de les unions temporals d’empresaris/es ha de coincidir amb la del contracte 
fins a la seva extinció. Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la 
unió empresaris/es nacionals, estrangers/es que no siguin nacionals d’un Estat membre 
de la Unió Europea i estrangers/es que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió 
Europea, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i 
aquests últims, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

Cada licitador/a  no pot  presentar  més d’una proposició.  Tampoc pot  subscriure cap 
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurés en més d’una 
unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
propostes que hagi subscrit.
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10.2- Solvència tècnica i professional 

En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha 
d’apreciar  tenint  en  compte  els  seus  coneixements  tècnics,  eficàcia,  experiència  i 
fiabilitat. El licitador per participar en aquest procediment ha de disposar de la solvència 
mínima que s’estableix en aquesta clàusula. El licitador manifestarà en la declaració 
responsable (annex 1)  que cumpleix els requisits de solvència, si més no,  la seva 
acreditació només es demanarà al contractista proposat com a adjudicatari. 

Solvència tècnica i professional  mínima que el licitador ha de disposar per participar en 
aquest procediment:

 Posseir  la  formació  i  qualificació  professional  necessària  per  executar  el 
contracte.  S’haurà  de  presentar  la/es  tiulació/ns.  Mínim  disposar  de  cursos 
específics en grafista maquetista/ disseny gràfic/ infografia segons el lot al que 
es presenti el licitador. La titulació es pot substituir amb l’acreditació de  com a 
mínim  5 anys d’experiència  i  una facturació anual  no inferior  al  pressupost 
màxim del lot al que es presenta.

 Una relació  dels principals serveis realitzats  en  els últims  cinc anys que 
inclogui, import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o 
treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan 
competent,  quan  el destinatari sigui  una entitat del  sector públic;  quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant una declaració de l'empresari;  si 
escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació 
per l'autoritat competent. 

Minim tenir 3 anys experiència en treballs similars a l’objecte del contracte i que 
l'import anual que l'empresari/professional ha d'acreditar com a executat 
durant l'any de major execució del període dels últims 5 anys en serveis 
d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte 
ha de ser com a mínim una vegada i mitja el pressupost màxim del lot al  
que es presenta. 

 El  compromís de dedicar o d'adscriure a l'execució del  contracte els mitjans 
personals o materials suficients per dur-lo a terme adequadament. En aquest 
cas,  l'òrgan  de  contractació  pot  atribuir  a  aquests  compromisos  el  caràcter 
d'obligacions essencials als efectes prevists en l'article 223.f) del TRLSP. 

 Cal que la finalitat o activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte 
del contracte segons resulti dels seus estatus o regles fundacionals. 

10.3- Solvència econòmica  i financera 

Per  acreditar  la  solvència  econòmica  i  financera,  sense  perjudici  que  per  raons 
justificades puguin  presentar  qualsevol  altra  documentació  considerada suficient  per 
l'Ajuntament. 

- Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum 
de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser com a mínim una vegada i 
mitja l’import del pressupost màxim del/s lot/s al que es presenta.  

S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre i en cas contrari per les 
dipositades  en  el  registre  oficial  en  què  hagi  d'estar  inscrit.  Els  empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran la seva volum anual de 
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negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i compttes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil.

II.  DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  LICITACIÓ,  L‘ADJUDICACIÓ  I  LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 11.- Presentació de documentació i de proposicions 

11.1- Les empreses poden licitar en tots els lots en què es divideix l’objecte del contracte 
sempre i quan reuneixin les condicions de capacitat i solvència.

Les  empreses  licitadores  han  de  presentar  la  documentació  exigible  i  les  seves 
proposicions en TRES SOBRES, designats respectivament amb els números 1, 2 i 3.; 
tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona que representa l’empresa, tot 
indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament. Així mateix, els sobres han de 
precisar la licitació a què concorren. En cada sobre s’ha d’incloure un índex en què es 
faci constar els documents inclosos ordenats numèricament.

La documentació que hagi de presentar al que es proposi com adjudicatari haurà de ser 
originals,  o bé autèntics o si  s’escau  compulsats administrativament.  Les empreses 
estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al 
castellà. 

El sobre número 1 ha de contenir la documentació administrativa general- declaració 
responsable, el  sobre  número 2  ha de contenir  la  documentació  tècnica  avaluable 
mitjançant judicis de valor, i el sobre número 3 haurà de contenir la proposta econòmica i 
la documentació tècnica que haurà de ser valorada segons criteris avaluables de forma 
automàtica o a través de  fórmules aritmètiques.

11.2- Termini de presentació de les ofertes 

El termini de presentació d’ofertes és de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà 
de la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. En cas de que finalitzés en dissabte o 
festiu es prorrogaria fins el dia laborable següent.

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

11.3- Lloc de recepció de les ofertes

En la Secretaria General de l'Ajuntament de Gavà (plaça de Jaume Balmes, s/n planta 
1a.) Tel.  93 263 91 10 de 9 a 13 hores i  de dilluns a divendres,  excepte festius al  
municipi.

No s’admetran les propostes presentades a través de les oficines de Correus. 

Es  tindrà  accés  a  l’anunci  en  el  “Perfil  del  Contractant”  integrat  a  la  pàgina  web 
municipal  https://  contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customProf  i  es  facilitaran 
per mitjans electrònics els plecs i la documentació complementaria. 

11.4- Les  proposicions  són  secretes  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels 
requisits per contractar.

11.5- 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 
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figurar  en més d’una unió  temporal.  La  infracció  d’aquestes  normes dóna lloc  a  la 
inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.

11.6- Els/les  licitadors/es  podran  indicar  quina  informació  de  la  seva  proposició  té 
caràcter confidencial. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que 
tinguin  caràcter  de  documents  d’accés  públic,  ni  tampoc  l’oferta  econòmica  de 
l’empresa, que és objecte de lectura en acte públic.

L’Ajuntament garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada. 
La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar les dades 
personals  en  els  sistemes  d’informació  de  l’Ajuntament  de  Gavà,  d'acord  amb  la 
legislació  o  normativa  vigent  en  cada  cas.  L'Ajuntament  de  Gavà  garanteix  la 
confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que recull, així com la 
implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la seguretat 
d'aquestes dades.

Per a l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 
15/99, LOPD, l’interessat podrà adreçar-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament 
de Gavà (Pl. de Jaume Balmes, s/n baixos) indicant clarament en l'assumpte “Exercici 
de Drets LOPD”

11.7- Contingut dels sobres 

Contingut del SOBRE NUM 1 (Declaració responsable i formulari dades)

La introducció errònia de documentació en els sobres núm. 1, que permeti conèixer el 
contingut  del sobre 2, o la introducció en el sobre 1 o 2 de documentació del sobre 3 
que  permeti  conneixer  informació  del  contingut  de  la  proposta  econòmica  o 
documentació tècnica avaluables mitjançant fórmules aritmètiques, comportarà l’exclusió 
automàtica del licitador/a. 

Un primer  sobre assenyalat  com  SOBRE NÚM 1 que tindrà  per  títol  “Declaració 
responsable i  Formulari  de dades  per al  procediment obert  relatiu al contracte de 
serveis de maquetació, disseny i infografia del butlletí municipal “EL BRUGUERS” de 
l’Ajuntament  de  Gavà,  Lot  núm  .  ............................................ .Expedient  núm.2  / 
maquetació,  disseny  publicitat  i  infografia  “EL  BRUGUERS”/2016  presentada 
per................................... amb CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de notificacions ......, 
telèfon........, fax...... e-mail..... " 

El SOBRE NÚM 1  ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen:

Sobre núm 1 : Ha de contenir dos documents, que són: 

1- Una  declaració  responsable  conforme  l’empresa  licitadora  compleix  els 
requisits de solvència, capacitat i la resta dels requisits legals que el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic i els plecs exigeixen i la de no estar incurs 
en cap de les  circumstàncies de prohibició de contractar  amb l'Administració 
Pública,  previstes en l'art.  60 del  TRLCSP que ha d’incloure la  manifestació 
d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  (Aquest  document  figura  com  ANNEX  núm  1  d’aquest  plec 
administratiu)

2- Dades  de  l’empresa  licitadora.  L’empresa  licitadora  ha  de  facilitar  per  al 
coneixement de l’Òrgan de contractació, les seves dades generals identificatives. 
(Aquest document figura com ANNEX núm 2 d’aquest plec administratiu)
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Contingut del SOBRE NUM 2 (Documentació tècnica avaluable mitjançant judicis 
de valor)

Un segon sobre assenyalat com  SOBRE NÚM 2 que tindrà per títol  Documentació 
tècnica avaluables  en  base  a  judicis  de  valor,  relatiu  al  contracte  de  serveis  de 
maquetació, disseny i infografia del butlletí municipal “EL BRUGUERS” de l’Ajuntament 
de Gavà, Lot núm . ............................................ .Expedient núm.2 / maquetació, disseny 
publicitat i infografia “EL BRUGUERS”/2016  presentada per................................... amb 
CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de notificacions ......, telèfon........, fax...... e-mail..... " 

El  SOBRE NÚM 2  ha de contenir  la documentació acreditativa per a l’avaluació dels 
criteris establerts en la clàusula 13:  

LOT  1:  Disseny,  maquetació  i  tractament  d’imatges  del  butlletí  municipal 
“Bruguers”

El licitador presentarà: 

1.-   El seu curriculum professional on s’especificarà, la seva formació,  la trajectòria 
professional i els treballs realitzats relacionats amb l’objecte contractual. 

Treballs del licitador: 

El  licitador  haurà  de  presentar  en  format  paper  un  màxim de  5  i  un  mínim de  3 
maquetacions de publicacions.  De les 5 o de les 3 maquetacions de publicacions com a 
mínim 1 maquetació de publicació ha de ser d’àmbit informatiu local dels últims 3 anys. 

El licitador haurà de presentar la documentació necessaria  que acrediti suficientment 
que els treballs presentats han estat realitzats pel propi licitador.  

LOT 2 :Disseny ,  correcció  i  maquetació d’anuncis  de publicitat  en el  butlletí 
municipal  “El Bruguers”

El licitador presentarà 

1.-   El seu curriculum professional on s’especificarà, la seva formació,  la trajectòria 
professional i els treballs realitzats relacionats amb l’objecte contractual. 

Treballs del licitador:

El  licitador  haurà  de presentar  com a mínim 20  anuncis  publicats  en format  paper 
realitzats en els últims  3 anys  . 

El licitador haurà de presentar la documentació necessaria  que acrediti suficientment 
que els treballs presentats han estat realitzats pel propi licitador.  

LOT 3: Disseny i correcció d’infografies per a insertar en el butlletí municipal  “El 
Bruguers” o en d’altres publicacions municipals 

El licitador presentarà: 
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1.-   El seu curriculum professional on s’especificarà, la seva formació,  la trajectòria 
professional i els treballs realitzats relacionats amb l’objecte contractual. 

Treballs del licitador:

1 El licitador haurà de presentar com a mínim 5 infogrames realitzats en els  els 
últims  5 anys   . 

El licitador haurà de presentar la documentació necessaria  que acrediti suficientment 
que els treballs presentats han estat realitzats pel propi licitador.

2 El licitador haura de presentar 1 treball d’infografia sobre la població de Gavà al 
2015. Les mides de la infografia han de ser 250,8 x 283,6 mm. I es presentarà en paper i 
amb digital ( CD o similar). 

Tema: La població de Gavà al 2015
Font de les dades : www.Idescat.cat
Dades : 

Població i Superfície Població per sexe Població per grups d'edat

Població 46.405 Homes 22.851 De 0 a 14 anys 7.808

Superfície (Km2) 31 Dones 23.554 De 15 a 64 anys 31.037

altitut (m) 9 Total 46.405 De 65 a 84 anys 6.565

De 85 anys i més 995

Defuncions Naixements Nacionalitat

Homes 174 Nens 234 Espanyola 41.940

Dones 146 Nenes 222 Estrangera 4.465

Total 320 Total 456 Total 46.405

Atur per sexe Conneixement català

Homes 1.504 L'entèn 43.139

Dones 1.775 El sap parlar 31.031

Total 3.279 El sap llegir 34.930

El sap escriure 22.925

No l'enten 2.096

L’infograma ha de reflectir tots els indicadors anteriors i relacionar-los. 

Contingut  del  SOBRE  NUM  3  (Proposta  econòmica  i  documentació  avaluable 
mitjançant fórmules aritmètiques)

Un tercer  sobre assenyalat  com  SOBRE NÚM 3 que tindrà  per  títol  :  Proposició 
econòmica i documentació avaluables mitjançant fórmules aritmètiques, relatiu al 
contracte  de  serveis  maquetació,  disseny  i  infografia  del  butlletí  municipal  “EL 
BRUGUERS”  de  l’Ajuntament  de  Gavà,  Lot  núm 
.  ............................................ .Expedient  núm.2  /  maquetació,  disseny  publicitat  i 
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infografia “BRUGUERS”/2016   presentada per................................... amb CIF/NIF ..., 
amb domicili a efectes de notificacions ......, telèfon........, fax...... e-mail..... "

El SOBRE NÚM 3  ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen:

1. Proposta econòmica i aspectes avaluables amb criteris automàtics que s’haurà de 
presentar obligatòriament tal com s’indica als Annexos núm. 3, 4 i 5 depenen si el 
licitador es presenta al Lot 1, 2 o 3 respectivament del plec administratiu. 

La presentació de les proposicions suposa l’assumpció i  el  compliment  per  part  de 
l’empresa licitadora de les condicions establertes en el plec de clàusules administratives 
particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com la declaració responsable de 
l'exactitud de totes les dades presentades.

Clàusula 12.- Mesa de contractació

La Mesa de contractació estarà constituïda per: 

President: Sr.  Miquel  Àngel  Díaz  Naranjo,  Tinent  d’Alcalde  de  l’Àmbit  de 
Benestar i  Acció Social  i  suplent la Sr Jordi Jiménez Horcajadas 
regidor delegat de Polítiques de Gestió Interna i Recursos Humans.

Vocals: Sr. Joaquín García Lorca, TAG de l’Ajuntament de Gavà i suplent el 
Sr.  Jaume Tutusaus  Torrents,  cap  de  l’Oficina  de  Secretaria  de 
l’Ajuntament de Gavà.

Sr. José Ma. García Pascual, interventor municipal i suplent el Sr. 
Santiago García Moreno, tresorer municipal.

Sra.  Juani  Ruzafa  López  cap  del  departament  de  Mitjans  de 
Comunicació  i suplent la Sra. Carmen Luque Torres, directora del 
Butlletí El Bruguers.

Secretària: La  Sra.  Montserrat  Martínez  Aliaga,  cap  de  Serveis  Generals  i 
suplent la Sra. Maria Luisa López Marrudeo, cap del Departament 
Administratiu de l’Ambit de Benestar i Acció Social.

Tots/es els membres de la Mesa de Contractació tindran veu i vot, excepte el secretària 
de la Mesa, la qual actuarà amb veu però sense vot.

Per a la vàlida constitució de la Mesa, hauran d'estar presents la majoria absoluta dels 
seus membres i,  en tot cas, el president, la secretaria de la Mesa, el funcionari que 
realitzi les funcions de secretari general de la Corporació i l'interventor o les persones en 
qui deleguin..

Clàusula 13.- Criteris de valoració de les ofertes. 

LOT 1:  Disseny,  maquetació  i  tractament  d’imatges  del  butlletí  municipal   “El 
Bruguers”

La màxima puntuació que es pot obtenir és de 100 punts i es desglosa de la manera 
següent:  90 punts s’avaluen amb criteris de forma automàtica i  10 punts mitjançant 
criteris de judicis de valor.

A Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, fins un 

màxim de 90 punts (sobre núm. 3):
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a.1 Preu, fins a un màxim de 45 punts:

S’assignarà  la  major  puntuació  possible  (P)  a  la  proposta  econòmica  més  baixa. 
S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel 
procediment de regla de tres simple inversa. 

P = 45 * (millor oferta econòmica / proposta econòmica del licitador/a).

a.2 Millores  en  l’increment  del  nombre  de  pàgines  maquetades  (fins  a  un 
màxim de 15 punts) 

Tenint en compte que el nombre de pàgines màximes previstes per aquest contracte és 
de 296 pàgines amb la previsió de 10 edicions, es valorarà l’increment del nombre de 
pàgines maquetades dins del preu ofertat. Es valorarà de la manera següent: 

1 plec de 4 pàgines 3 punts 
2 plecs de 4 pàgines 6 punts 
3 plecs de 4 pàgines 9 punts 
4 plecs de 4 pàgines 12 punts 
5 plecs de 4 pàgines 15 punts

a.3 Millora en els terminis de lliurament de la maqueta (fins a un màxim de 15 
punts)

Tenint  en  compte  el  que  estableix  l’apartat  7  a)  de  la  clàusula  2  del  plec  tècnic: 
“L’empresa adjudicatària disposarà d’un màxim de 72 hores laborables per enviar la  
premaqueta a la redacció del periòdic”

Per la reducció de 12 hores laborables per 
enviar la maqueta   

7 punts

Per la reducció de 24 hores laborables per 
enviar la maqueta   

15 punts

a.4 Millora en l’adaptació a la www.elbruguers.cat la nova capçalera  (fins a 15 
punts) 

Tenint en compte que l’objecte del contracte d’aquesta contractació inclou l’elaboració 
d’una nova capçalera,  es valorarà amb 15 punts el  compromís del licitador que 
adapti la nova capçalera a la www.elbruguers.cat.

B Criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor, fins un màxim 

10 punts (sobre núm. 2)

b.1 Es valorarà la qualitat dels treballs de maquetació que el licitador presenta. Per a 
la valoració es tindrà en compte com està distribuïda la informació en la pàgina,( fins a 2 
punts)  quin ús es fa de les tipografies ( fins a 2 punts)  on figura la publicitat en el cas 
que hagués,(  fins a 2 punts)  quin tractament es fa de la part  d’informació gràfica - 
imatges, gràfics, fotografies - , ( fins a 2 punts) l’ús que es fa del manual d’estil ( fins a 2 
punts).
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Per valorar els treballs, el licitador haurà de presentar com a mínim 1 maquetació 
de publicació d’àmbit informatiu local dels últims 3 anys.

LOT 2 :Disseny ,  correcció  i  maquetació d’anuncis  de publicitat  en el  butlletí 
municipal  “El Bruguers”

La màxima puntuació que es pot obtenir és de 100 punts i es desglosa de la manera 
següent:  90 punts s’avaluen amb criteris de forma automàtica i  10 punts mitjançant 
criteris de judicis de valor.

a.1 Preu, fins a un màxim 45 punts:

S’assignarà  la  major  puntuació  possible  (P)  a  la  proposta  econòmica  més  baixa. 
S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel 
procediment de regla de tres simple inversa. 

P = 45 * (millor oferta econòmica / proposta econòmica del licitador/a).

a.2 Millores en incrementar el nombre d’anuncis (fins a un màxim de 20 punts) 

El nombre d’anuncis que es preveuen per aquest contracte és d’aproximadament  250 
anuncis anuals tenint en compte les 10 edicions. 

Es valorarà amb 1 punt per cada anunci nou de més dels que es preveuen fins un 
màxim de 20 punts. 

a.3 Millora en  la reducció de terminis de lliurament ( fins a 15 punts) 

Tenint  en compte el  que estableix l’apartat 7 a) de la clàusula 3 del plec tècnic de 
publicitat: indica que   “En les 72 hores següents, l’adjudicatari lliurarà els anuncis ja  
confeccionats per a la seva revisió per part del departament comercial”

Per la reducció de 12 hores laborables per 
enviar l’anunci confeccionat.

7 punts

Per la reducció de 24 hores laborables per 
enviar l’anunci confeccionat.

15 punts

a.4 Millora en l’adaptació a la www.elbruguers.cat els anuncis de publicitat (fins 
a 10 punts) 

Es valorarà el compromís del licitador en adaptar a la www.elbruguers.cat els anuncis 
de publicitat . S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que més anuncis adapti i la 
resta es valorarà proporcionalment a través d’una regla de tres. 

B Criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor, fins un màxim 

10 punts (sobre núm. 2)

b.1 Es valorarà la qualitat dels anuncis publicats presentats. Per a la valoració es 
tindrà en compte la creativitat, originalitat i  composició de l’anunci ( fins a 3 punts) ,el 
llenguatge que utilitza, si incorpora o no un eslògan que reforça l’anunci,  si és o no 
persuasiu, si el missatge és similar a altres anuncis , si el tractament de les imatges és 
adequat (fins 3 punts) si hi ha 0% d’esteriotips d’homes o dones, 0% de presència de 
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perjudicis o situacions sexistes, si es fomenta la igualtat de gènere a través dels anuncis 
( fins a 4 punts) 

Per valorar els treballs de publicitat, el licitador haurà de presentar com a mínim 
20 anuncis publicats en els últims 3 anys.

LOT 3: Disseny i correcció d’infografies per a insertar en el butlletí municipal  “El 
Bruguers” o en d’altres publicacions municipals 

La màxima puntuació que es pot obtenir és de 100 punts i es desglosa de la manera 
següent:  75 punts s’avaluen amb criteris de forma automàtica i  25 punts mitjançant 
criteris de judicis de valor.

a.1 Preu, fins a un màxim 35 punts:

S’assignarà  la  major  puntuació  possible  (P)  a  la  proposta  econòmica  més  baixa. 
S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel 
procediment de regla de tres simple inversa. 

P = 35 * (millor oferta econòmica / proposta econòmica del licitador/a).

a.2 Millores en incrementar  el  nombre d’infografies  (fins a un màxim de 10 
punts) 

El  nombre d’infografies noves previstes anualment són 15,  tenint  en compte les 10 
edicions.  Es valorarà : 

Increment d’1 infografia nova anual 5 punts 
Increment de 2 infografies noves anuals 10 punts

a.3 Millora en  la reducció de terminis de lliurament ( fins a 10 punts) 

Tenint  en  compte  el  que  estableix  l’apartat  6  b)  de  la  clàusula  3  del  plec  tècnic 
d’infografia: indica que  “En les 72 hores següents, l’adjudicatari lliurarà l’infograma o  
infogrames  ja realitzats.”

Per la reducció de 12 hores laborables per 
enviar l’infograma

5 punts

Per la reducció de 24 hores laborables per 
enviar l’infograma   

10 punts

a.4. Millora en l’adaptació a la  www.elbruguers.cat els infogrames (fins a 10 
punts) 

Es  valorarà  el  compromís  del  licitador  en  adaptar  a  la  www.elbruguers.cat els 
infogrames . S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que més infogrames adapti i la 
resta es valorarà proporcionalment a través d’una regla de tres. 

a.5. Millora en l’adaptació dels infogrames del contracte a un format diferent al 
del butlletí municipal (fins a 10 punts) 
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Es valorarà el compromís del licitador en adaptar els infogrames a un format diferent al 
del butlletí municipal. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que més infogrames 
adapti a formats diferents i la resta es valorarà proporcionalment a través d’una regla de 
tres. 

B Criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor, fins un màxim 

25 punts (sobre núm. 2)

b.1 Es valorarà la  infografia presentada dins la carrera professional (  fins un 
màxim de 12 punts). Per a la valoració es tindrà en compte : 

1.-  Si  és  senzill,  complet,  ètic,  ben  dissenyat  i  adequat  amb la  informació  que  es 
presenta (fins a 2 punts). 
2.- Si inclou totes les parts bàsiques d’un infografia ( títol, text explicatiu, gràfics fonts..) 
(fins a 2 punts). 
3.-  La  coherència  i  pertinença.  Entre  altres  es  valorarà  si  les  gràfiques  estan 
relacionades al tema i el fan fàcil d’entendre. Si les fonts de les gràfiques estan citades. ( 
fins a 2 punts) 
4.- Organització de la informació. Es valorarà si el tema és clar i està ben enfocat. Si 
destaca la idea principal i la valida i complementa amb informació de detall. ( fins a 2 
punts) 
5.- Disseny i composició. Es valorarà entre d’altres si els diagrames e ilustracions són 
ordenats i precisos, si combinen amb el text per millorar l’enteniment del tema. ( fins a 2 
punts) 
6.- Creativitat.- Es valorarà la novetat, la  personalitat i l’estil de la infografia ( fins a 2 
punts)

b.2 Es valorarà  el  treball  d’infografia sobre  la  població  a  la  ciutat  de Gavà  al 
2015( fins un màxim de 13 punts). Per a la valoració es tindrà en compte : 

1.-  Si  és  senzill,  complet,  ètic,  ben  dissenyat  i  adequat  amb la  informació  que  es 
presenta (fins a 3 punts). 
2.- Si inclou totes les parts bàsiques d’un infografia ( títol, text explicatiu, gràfics fonts..) 
(fins a 2 punts). 
3.-  La  coherència  i  pertinença.  Entre  altres  es  valorarà  si  les  gràfiques  estan 
relacionades al tema i el fan fàcil d’entendre. Si les fonts de les gràfiques estan citades. ( 
fins a 2 punts) 
4.- Organització de la informació. Es valorarà si el tema és clar i està ben enfocat. Si 
destaca la idea principal i la valida i complementa amb informació de detall. ( fins a 2 
punts) 
5.- Disseny i composició. Es valorarà entre d’altres si els diagrames e ilustracions són 
ordenats i precisos, si combinen amb el text per millorar l’enteniment del tema. ( fins a 2 
punts) 
6.- Creativitat.- Es valorarà la novetat, la  personalitat i l’estil de la infografia ( fins a 2 
punts) 

Clàusula 14.-  Pràctica de la valoració de les ofertes

14.1- La Mesa de contractació, que es reunirà en sessió no pública el primer dia hàbil 
després  de  la  finalització  del  termini  de  presentació  de  proposicions,  qualificarà 
prèviament la documentació  del sobre núm. 1 (Declaració responsable i formulari de 
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dades)  i  exclourà automàticament  aquelles  empreses licitadores que no aportin   la 
documentació requerida, o que l’hagin presentat fora de termini.

Tanmateix,  en  cas  que  la  Mesa  observi  defectes  o  omissions  esmenables  en  la 
documentació presentada, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè 
els corregeixin o esmenin, en el termini d’1 dia hàbil per esmenar-los.

A continuació i en el mateix dia de l’obertura del sobres núm 1, - sempre i quan no 
s’hagi de donar termini per esmenar o no es pugui esmenar dins el mateix dia abans de 
l’obertura del sobre núm. 2 - , la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a 
l'obertura del sobres núm. 2, excepte els sobres de les proposicions excloses i enviarà 
el contingut del sobres núm 2 al/s tècnic/s competent/s per a que emeti/n informe de 
valoració dels criteris avaluables amb judicis de valor. 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar  a les empreses licitadores els  aclariments 
necessaris  sobre  la  informació  continguda en el  sobres 2,  o  requerir-los  per  a què 
presentin documentació necessària complementària. En aquest cas, es concedirà un 
termini màxim de dos (2) dies hàbils per tal d’aclarir o completar la documentació.

Un cop la Mesa rebi l’informe de valoració dels criteris avaluables amb judicis de valor, 
escoltarà les explicacions que a l’efecte dona o siguin requerides pel/s tècnic/s que ha 
elaborat l’informe, l’estudiarà i analitzarà passant tot seguit a valorar definitivament 
les  ofertes  rebudes  conforme  als  criteris  no  quantificables  mitjançant  la  mera 
aplicació de fórmules. 

Amb la  valoració  definitiva  dels  criteris  avaluats mitjançant  judicis  de valor, la  Mesa 
convocarà  en  sessió  pública  l’obertura  del  Sobre  núm.  3  (  criteris  avaluats 
automàticament o mitjançant fórmules aritmètiques).  S’iniciarà la sessió pública amb la 
lectura de la puntuació obtinguda de la valoració del sobre núm 2 (criteris avaluables 
mitjançant judicis de valor) i a continuació es procedirà a l’obertura dels sobres núm. 3. 
el contingut dels quals s’enviarà al/s tècnic/s competents per a la valoració dels criteris 
automàtics.

Un  cop  la  Mesa  de  contractació  rebi  l’informe  del  tècnic,  l’analitzi  i  assumeixi  la 
puntuació de la valoració dels criteris automàtics,   la sumarà a la puntuació obtinguda 
dels criteris valorats amb judicis de valor. 

La comunicació del lloc, data i hora de les sessions públiques d’obertura de sobres es 
farà  al  correu electrònic  designat  pels  licitadors  a  la  documentació  administrativa  a 
efecte de comunicacions i també es podrà publicar en el perfil del/la contractant de la 
web municipal.

Seran rebutjades, mitjançant resolució motivada, les proposicions que no concordin amb 
la documentació examinada i admesa, les que modifiquin substancialment els models de 
proposició establerts en aquest Plec, així com aquelles que continguin un error manifest 
en  relació  amb  l’import  de  la  proposició.  Igualment,  seran  rebutjades  aquelles 
proposicions en les quals el licitador/a reconegui l’error o inconsistència de la mateixa, 
que la facin inviable.

14.2-  Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

El caràcter desproporcionat  o anormal  de les ofertes s’apreciarà quan el preu ofertat  pel/la licitador/a sigui  
inferior al preu mínim de licitació, tenint en compte la fórmula següent: 

Preu mínim de 
licitació=

∑ de l'import de totes les ofertes 1 

(sense IVA)
- 30% ∑ de l'import de totes les ofertes 1 

(sense IVA)
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Núm.  d'ofertes presentades Núm.  d'ofertes presentades 
 1 Només es sumaran les ofertes no excloses de la licitació. 

Si, un cop tramitat el procediment a que fa referència l’article 152.3 del TRLCSP, l’òrgan 
de contractació considera, a partir de la justificació efectuada per l’empresa licitadora i 
dels informes emesos,  que l’oferta no pot  ser complerta com a conseqüència de la 
inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’exclourà del procediment.

En el cas que la proposta d’adjudicació recaigui amb un  licitador/a que ha presentat una 
oferta  amb  valors  anormals  i  desproporcionats,  i  sigui  admesa  per  la  Mesa  de 
contractació,  l’òrgan  de  contractació  podrà  demanar  una  garantia  addicional 
complementària de fins un 5 % de l’import d’adjudicació exclòs l’impost sobre el valor 
afegit (IVA) per garantir el compliment de l’objecte del contracte. En el cas que el preu 
del  contracte  es  determini  en  funció  de  preus  unitaris  la  garantia  addicional 
complementària de fins un 5 % serà sobre el pressupost base de licitació, IVA exclòs

14.3-  Criteris de desempat en el supòsit d’igualtat de les puntuacions totals. 

En el supòsit d’igualtat en les puntuacions totals de les ofertes, el criteris de desempat 
per ordre decreixent son: 

1) L’empresa que hagi obtingut major puntuació en el total de la puntuació del sobre 
núm 2.

2) L’empresa  que  disposi  dins  la  seva  plantilla  un  major  percentatge  de 
treballadors/es amb discapacitat acreditable documentalment. 

Clàusula 15.-  Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 
l’adjudicació

La Mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades 
i  que  no  hagin  estat  declarades  desproporcionades  tenint  en  compte  la  puntuació 
obtinguda per aplicació dels  criteris d’adjudicació establerts en aquest  plec,  podent 
sol·licitar aquells informes tècnics que estimi pertinents.

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 (10) dies hàbils a 
comptar  des  del  següent  a aquell  en  què hagués rebut  el  requeriment,  presenti  la 
documentació esmentada a continuació:

Documentació a presentar per les empreses no inscrites en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)

1. Acreditació de la personalitat jurídica i capacitat d’obrar del licitador: 

1.1.- Si és una empresa espanyola i el titular és una persona física:

- Còpia legitimada notarialment o compulsada administrativament del NIF.

1.2 .- Si és una empresa espanyola i el titular és una persona jurídica: 

- Escriptura de constitució o de modificació, en el seu cas, inscrita en el Registre 
Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que 
li  sigui  aplicable.  Si  no  ho  fos,  l'acreditació  de  la  capacitat  d'obrar  es  farà 
mitjançant l'escriptura o document de constitució, o de modificació corresponent, 
és a dir, els estatuts o acta fundacional en què constin les normes per les quals 
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es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre 
oficial.

- Còpia legitimada notarialment o compulsada administrativament del NIF de 
l’empresa.

1.3.- Si és una Unió d’empresaris: 

Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat 
d’obrar i solvència conforme a les clàusules d’aquest plec. 

Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats 
solidàriament i hauran de nomenar un representar o apoderat únic de la Unió 
amb poders suficients per a exercir els drets i complir les obligacions que del 
contracte es derivin fins l’extinció del mateix, sense perjudici de l’existència de 
poders  mancomunats  que  puguin  atorgar  per  cobraments  i  pagaments  de 
quantia  significativa.  A  efectes  de  la  licitació,  els  empresaris  que  desitgin 
concórrer  integrats  en  una  unió  temporal,  hauran  d’indicar  els  noms  i 
circumstància dels que la constitueixin i la participació de cadascun d’ells i el 
compromís  de  constituir-se  formalment  en  Unió  temporal,  cas  de  resultar 
adjudicataris.

La durada de les  unions temporals  d’empresaris  serà  coincident  amb la  del 
contracte fins a la seva extinció. 

Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. 
Només en el  cas de resultar  adjudicatària  la  unió,  haurà  d’acreditar  la  seva 
constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.

2. Acreditació de la representació i personalitat jurídica de les persones signants 
de les ofertes

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder 
suficient per fer-ho i una fotocòpia del document nacional d’identitat. 

Quant a la forma, el poder ha de reunir els requisits següents: 

- Ser escriptura pública. 
- Ser còpia autèntica
- Estar inscrit en el Registre Mercantil o en registre oficial corresponent, si s’escau.

3. Documentació  que  acrediti  la  solvència  tècnica,  professional,  econòmica  i 
financera   que  s’especifica  en  la  clàusula  núm  10.2  i  10.3 d’aquest  plec 
administratiu.

Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte segons l’article 64.2 del TRLCSP . 
Relació del personal adscrit a l’execució del contracte.

4. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:

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 
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d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de 
persones obligades tributàriament.

Si no hi ha relació directa entre l’epígraf corresponent a l’objecte social de l’empresa 
licitadora i  l’objecte d’aquesta licitació, aquest fet es considerarà causa d’exclusió del 
procediment de licitació.

5. 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.

6.  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.

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.

7. Certificat positiu de l’Ajuntament de Gavà, acreditatiu que l’empresa es troba al 
corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència de deutes per sancions o 
multes pendents amb l’Ajuntament de Gavà. En aquest cas, el certificat esmentat, 
s’expedirà d’ofici per les intervencions delegades prèvia sol·licitud del secretari de la 
Mesa de contractació.

8. Document acreditatiu de la  constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 
que s’estableix en aquest plec administratiu.

9. Resguard  acreditatiu  d’haver  efectuat  el  pagament  dels  anuncis de  licitació 
corresponents.

10. Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir, 
amb renúncia expressa al seu fur propi (Annex 6 d’aquest plec).

Documentació a presentar per les empreses si inscrites en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)

De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(Departament  d’Economia  i  Finances,  passeig  de  Gràcia,  19,  5a  planta,  08007 
Barcelona; https://reli.gencat.net/ ), les empreses inscrites en aquest Registre no han 
d’aportar els documents i les dades que hi figuren. 

L’òrgan  de  contractació  ha  de  consultar  d’ofici,  en  la  fase  procedimental  que 
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment 
d’adjudicació en curs. 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. 

Així mateix, es dispensa 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, no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost 
d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent en el compliment 
tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la Seguretat Social. 

1. Una declaració d’inscripció en el Registre Electrònic d’empreses licitadores de la 
Generalitat  de  Catalunya  (RELI)  responsable  en  què  es  manifesti  que  les 

Pàg. 24 de 50



circumstàncies reflectides en el certificat són vigents i no han experimentat variació. 
Si hi han dades caducades s’hauran de presentar la documentació que acrediti la 
seva vigència.

2. Documentació  que  acrediti  la  solvència  tècnica  i  professional,  econòmica  i 
financera  que  s’especifica  en  la  clàusula  núm  10.2  i  10.3 d’aquest  plec 
administratiu  Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte segons l’article 64.2 del 
TRLCSP i en concret: Relació del personal adscrit a l’execució del contracte.

3. Certificat positiu de l’Ajuntament de Gavà, acreditatiu que l’empresa es troba al 
corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència de deutes per sancions o 
multes pendents amb l’Ajuntament de Gavà. En aquest cas, el certificat esmentat, 
s’expedirà d’ofici per les intervencions delegades prèvia sol·licitud del secretari de la 
Mesa de contractació.

4. Document acreditatiu de la  constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 
que s’estableix en aquest plec administratiu.

5. Resguard  acreditatiu  d’haver  efectuat  el  pagament  dels  anuncis de  licitació 
corresponents.

6. Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir, 
amb renúncia expressa al seu fur propi (Annex 6 d’aquest plec).

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.

En  el  cas  que  no  es  complimenti  adequadament  aquest  requeriment  en  el  termini 
assenyalat, 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.

L’eventual falsedat en les declaracions de l’empresa licitadora podrà derivar en causa de 
prohibició de contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 60.1.e) del 
TRLCSP,  així  com causa de resolució d’aquest  contracte,   tal  com s’estableix en la 
clàusula trenta-novena d’aquest plec administratiu

Clàusula 16.- Garantia Provisional i Definitiva. 

Garantia provisional. No s’exigeix la constitució d’una garantia provisional.

Garantia  definitiva.  L’empresa  licitadora  que  presenti  l’oferta  econòmicament  més 
avantatjosa haurà de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 
5% de l’import d’adjudicació exclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA), dins del termini de 
10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, 
perquè presenti la documentació establerta a l’article 151 del TRLCSP.

Quan  el  preu  del  contracte  es  determini  en  funció  de  preus  unitaris el licitador 
seleccionat  per  a  l'adjudicació  del  contracte  està  obligat  a  constituir  una  garantia 
definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
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Com a mitjà de garantia s'admetran els establerts a l’article 96 del  TRLCSP,  també 
mitjançant retenció del preu.

La  garantia  definitiva  assegurarà  el  compliment  de  l'objecte  del  contracte  i  les 
obligacions del/la contractista. Respondrà de les penalitats imposades al/la contractista, 
de  les  despeses  originades  a  l’Administració  per  demora  i  incompliments  del 
contractista,  dels  danys  i  perjudicis  ocasionats  a  conseqüència  de  l’execució  del 
contracte i de la inexistència de vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini 
de garantia establert al contracte i, per tant, no es retornarà a l'adjudicatari/a fins que 
s'hagi  emès la recepció i  prèvia instrucció de l'expedient  de devolució amb informe 
favorable  de  l’interventor  municipal  i  del/la  cap  de  la  secció  tècnica  o  del  servei 
corresponent.

La garantia definitiva durant tota la vigència del contracte i  fins a la seva devolució, 
haurà d’equivaler al 5% de l’import de l’adjudicació, de forma que l’increment d’aquest a 
causa d’ampliacions de les prestacions del servei o per la confiscació parcial o total de la 
garantia  per  incompliment,  obligarà  al  contractista  a  constituir  una  garantia 
complementària.

En  casos  especials,  l’òrgan  de  contractació  pot  exigir  que,  a  més  de  la  garantia 
definitiva, es presti una garantia complementària de fins el 5% de l’import d’adjudicació 
del contracte, de manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte

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.

La garantia no es torna o cancel·la fins que no venci el  termini  de garantia i  s’hagi 
complert  satisfactòriament el  contracte de què es tracti,  o fins que no es declari  la 
resolució d’aquest sense culpa del/la contractista. 

Aprovada la liquidació del  contracte  i  transcorregut  el  termini  de garantia,  si  no  en 
resulten responsabilitats s’ha de tornar la garantia constituïda o s’ha de cancel·lar l’aval 
o assegurança de caució.

L’acord de devolució s’ha d’adoptar  i  notificar  a l’interessat/da en el  termini  de dos 
mesos des de la finalització del termini de garantia. 

Clàusula 17.- Renúncia i desistiment

Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interés públic degudament justificades 
renunciar  a  celebrar  un  contracte  abans  de  l’adjudicació.  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.

Clàusula 18.- Adjudicació del contracte

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de 
contractació  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. 
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L'òrgan competent adjudicarà el contracte en el termini màxim de 2 mesos a comptar 
des del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes. Transcorregut el aquest 
termini sense que s’hagi produït l’adjudicació, els/les licitadors/es tenen dret a retirar la 
seva proposta i a què se'ls torni o cancel·li la garantia constituïda, si escau.

L’adjudicació  es  farà  en resolució  motivada,  dictada  la  qual,  i  si  escau,  es  tornarà 
immediatament  als  licitadors  la  garantia  provisional  excepte  la  corresponent  al/la 
licitador/a seleccionat per l'adjudicació, que no li serà tornada fins que no hagi dipositat 
la garantia definitiva, sense perjudici  que pugui aplicar el  seu import a la constitució 
d’aquesta última. En tot cas, la garantia provisional serà incautada a les empreses que 
retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació.

Clàusula  19-.  Notificació  de  l'adjudicació,  perfeccionament  i  publicitat  de  la 
formalització del contracte

19.1 L'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores en el termini 
màxim dels 10 dies hàbils següents a què hagi  estat  acordada i  simultàniament es 
publicarà en el perfil de contractant

19.2 En la notificació de l'adjudicació s’indicarà el termini en què s’ha de procedir a la 
formalització del contracte.

La notificació s’ha d’efectuar per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància 
de la seva recepció per la persona destinatària. En particular, es pot efectuar a l’adreça 
de correu electrònic que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 
proposicions, d’acord amb l’article 28 de la Llei 11/2007. En aquest cas, el termini per 
considerar rebutjada la notificació,  amb els efectes previstos a l’article 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, serà de cinc dies naturals.

No obstant això, per tal d’evitar els efectes del rebuig de la notificació, es pot considerar 
l’oportunitat o conveniència d’efectuar una segona notificació abans d’entendre efectuat 
aquest tràmit i continuar amb el procediment).

Sens perjudici de l’exposat anteriorment, les empreses licitadores podran donar-se d’alta 
en  el  Perfil  del  licitador  de  la  Plataforma  de  serveis  de  contractació  pública, 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customProf.  prèvia  l’autenticació 
requerida. El  Perfil  del  licitador/a és 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 facilita l’accés i gestió d’expedients de contractació del seu interès. 
Entre aquests serveis es pot fer ús del sistema de notificacions electròniques e-Notum. 
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. 

19.3 Si per causes imputables a l'adjudicatari/a no s'hagués formalitzat el contracte 
dins del termini assenyalat, l’òrgan de contractació podrà acordar la incautació sobre la 
garantia definitiva de l'import de la garantia provisional que, en el seu cas, s'hagués 
exigit; i podrà entendre que l’adjudicatari retira la seva oferta sol·licitant la documentació 
al següent licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

19.4 El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  formalització  en  document 
administratiu,  que serà títol  suficient  per accedir  a qualsevol registre públic.  Això no 
obstant,  podrà  elevar-se  a  escriptura  pública  si  ho  sol·licita  l'adjudicatari/a,  i  les 
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec. 
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19.5 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.

19.6 La formalització del contracte es publicarà en el  perfil  de contractant:  https:// 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customProf

19.7 No es podrà iniciar l’execució del contracte sense haver-se formalitzat, llevat dels 
casos previstos a l’article 113 de la TRLCSP.  

Clàusula 20.- 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 CONTRACTE 

Clàusula 21.-  Execució i supervisió dels serveis

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa contractista 
l’òrgan de contractació.

Clàusula 22.-  Programa de treball

L’empresa contractista estarà obligada a presentar un programa de treball que  haurà 
d’aprovar l’òrgan de contractació quan així ho sol·liciti l’Ajuntament de Gavà.

Clàusula 23.-  Compliment de terminis i correcta execució del contracte

23.1- L’empresa  contractista  resta  obligada a  complir  el  termini  total  d’execució  del 
contracte i els terminis parcials fixats en els plecs o, si s’escau, en el programa de treball 

23.2- Si  l’empresa contractista incorregués en demora respecte del  compliment dels 
terminis  total  o  parcials,  per  causes  a  ella  imputables,  l’Administració  podrà  optar, 
indistintament,  per  la  resolució  del  contracte  amb  pèrdua  de  la  garantia  o per  la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en aquest plecs i en el  
seu defecte per aplicació de l’article 212 apartats 4 i següents del TRLCSP.

L’Administració  tindrà  la  mateixa  facultat  respecte  de  l’incompliment,  per  causes 
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en 
el contracte.

23.3- En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al 
supòsit d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució (en 
virtut  de  les  quals  l’empresa  contractista  es  compromet  a  dedicar  o  adscriure 
determinats mitjans personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus 
mediambiental o social, de conformitat amb allò establert a l’article 118 del TRLCSP) o 
de  les  obligacions  essencials  del  contracte,  es  podrà  acordar  la  imposició  de  les 
corresponents penalitats establertes en aquests plecs i en el seu defecte en els termes i 
condicions establerts a l’article 212 del TRLCSP.

23.4- Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es 
faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
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total  o parcial,  s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que,  si 
s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir 
dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.

23.5- Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà 
al que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.

23.6- En  tot  cas,  la  constitució  en  demora  de  l’empresa  contractista  no  requerirà 
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.

Clàusula 24.- Sancions i Penalitats

El contractista  resta subjete a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de 
clàusules generals A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen: 

a) Faltes molt greus: 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest 
plec, així com incompliments de les prescripcions tècniques o millores ofertades 
pels licitadors. 

- La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment 
de les condicions establertes en els plecs o en la oferta presentada.

- La cessió, subcontractació  o traspàs, total o parcial, del contracte o cessació de 
la prestació del servei sense que hi concorrin les circumstàncies legals que la 
legitimin o amb els límits establerts en el plecs.

- La desobediència  reiterada,  més de dues vegades,  a  les  ordres  escrites  de 
l’Ajuntament, relatives a l’execució del contracte. 

- La no utilització dels mitjans mecànics i/o humans ofertats. 

- Ús de mitjans en mal estat de conservació o decor. 

- Els retards sistemàtics, la desatenció i els incompliments reiterats dels avisos de 
l’Ajuntament relatius als serveis contractats

- Per defectes en la qualitat, disseny, models i característiques del material/treballs

- La realització de treballs defectuosos que provoquin danys molt greus al servei, 
propietat o a tercers. 

- La reiteració en la comissió de faltes greus. 

- La demora en l’inici dels treballs superior a 2 dies laborables.

- La demora en el lliurament/execució dels treballs/serveis encarregats superiors a 
2 dies laborables.

- L’incompliment reiterat en la qualitat dels productes/treballs utilitzats  (sempre 
que no sigui falta greu).

- L’incompliment reiterat dels terminis totals o parcials d’execució del contracte 
establerts en els plecs. (sempre que no sigui falta greu).

- La interrupció del servei per causa imputable a l’adjudicatari durant el termini de 
a  2 dies laborables.
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- La  utilització  sense  autorització  municipal  de  material  dins  el  contracte  i  la 
vulneració dels drets de l’Ajuntament de Gavà sobre l’explotació, la reproducció, 
distribució, la comunicació pública i transformació de la totalitat de les fotografies 
i material  realitzades durant tot el període de duració del contracte, així com les 
còpies i els suports per a ús intern.

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en 
les prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals.

- L’incompliment  de les  obligacions laborals  i  de Seguretat  Social  amb el  seu 
personal .

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent.

- La omissió del pagament de la pòlisses d’assegurança establertes en el plec.

b) Faltes greus 

- Tractes incorrectes amb els ciutadans i personal de l’Ajuntament en la relació 
contactual. 

- L’incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament sobre variacions de detall 
per a l’empresa adjudicatària fins a 2 cops. 

- La prestació defectuosa o irregularitats en la prestació del servei, que provoquin 
danys greus en el servei, la propietat o tercers.

- La demora en l’inici del servei  superior a 1 dia laborable. 

- La demora en el lliurament/execució dels treballs/serveis encarregats superiors a 
1 dia laborable.

- La interrupció del servei per causa imputable a l’adjudicatari durant el termini d’ 1 
dia laborable. 

- L’incompliment  de  les  prescripcions  municipals  sobre  comunicació  de  les 
prestacions.

- L’incompliment  de  les  condicions  especials  d’execució  establertes  en  aquest 
plec,  quan  no  se’ls  hi  hagi  atribuït  el  caràcter  d’obligacions  contractuals 
essencials. 

- L’incompliment reiterat en la qualitat dels serveis o articles lliurats (més de dos 
cops).

- L’incompliment reiterat dels terminis totals o parcials per a la realització del servei 
(més de dos cops). 

- La reiteració en la comissió de faltes lleus. 

- El reiterat incompliment en una correcta facturació. 

- El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 
seguretat social sempre que no sigui falta molt greu.

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

c) Faltes lleus 
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- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i  que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus.

- L’incompliment reiterat en la qualitat dels serveis o articles lliurats (fins a 2 cops) 
que no es consideri com a falta greu.

- També  tindran  caràcter  d’infraccions  lleus  totes  les  altres  no  previstes 
anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en els 
plecs de condicions, sempre que siguin en perjudici lleu del servei.

Penalitats

En cas que l’AJUNTAMENT opti per la no resolució del contracte, s’imposaran penalitats 
a la persona contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuació: 

A) Per incompliment del clausulat dels plecs 

L’incompliment de qualsevol de les condicions establertes en aquest plec donarà lloc a 
la imposició de les penalitats següents a l’empresa contractista: 

Com a regla general, la quantia serà fins a un 3% de l’import d adjudicació del contracte, 
tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o 
molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne 
la gravetat. 

Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb 
l’article 212 del TRLCSP. 

L’òrgan de contractació podrà verificar el compliment per part de l’adjudicatari de les 
condicions especials d’execució en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, 
en  tot cas, es comprovarà en el moment de la recepció. 

B) Per  compliment  defectuós  en  l’execució  del  contracte.  S’imposaran 
penalitats per compliment defectuós en els termes següents: 

Si en el moment de la recepció, la prestació no s’ajusta a les prescripcions establertes 
per a la seva execució. 

Com a regla general,  la  quantia  serà de fins a un 3% de l’import  d’adjudicació del 
contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment 
és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 
10%,  respectivament.  La  reiteració  en  l’incompliment  es  podrà  tenir  en  compte per 
valorar-ne la gravetat. 

En  tot  cas,  la  imposició  de  les  penalitats  no  eximirà  a  l’empresa  contractista  de 
l’obligació que legalment li incumbeix pel que fa a la reparació dels defectes. 

C) Per incompliment del compromís d’adscriure durant l’execució del contracte 
dels mitjans materials i personals establerts en els plecs administratius o els presentats 
en  la  oferta  del  licitador S’imposaran  al  contractista  penalitats  per  incomplir  els 
compromisos  en els termes següents: 

Si, durant l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció, s’aprecia que, 
per causes imputables a l’empresa contractista,  s’ha incomplert  algun o alguns dels 
compromisos  assumits  en  la  seva  oferta,  en  especial  els  relatius  al  nombre  de 
treballadores i treballadores a utilitzar en l’execució del contracte. 
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Com a regla general,  la  quantia  serà de fins a un 3% de l’import  d’adjudicació del 
contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment 
és greu o molt greu. En aquest cas, podrà arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 
10%,  respectivament.  La  reiteració  en  l’incompliment  es  podrà  tenir  en  compte per 
valorar-ne la gravetat. 

D) Per demora. Quan l’empresa contractista, per causes que li fossin imputables, 
hagués incorregut en demora en els terminis parcial o totals de presentació dels treballs, 
en aquest cas es podran imposar penalitats diàries de 200 € per cada dia de retard.

Clàusula 25.- Control en l’execució del contracte

L’Administració 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.

Clàusula 26.- Persona responsable del contracte

Es designarà 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.

En concret, tindrà les funcions següents: 
a)  Supervisar el  compliment per part  del  contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals; 
b)  Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 
funció especifica no correspongués a altres persones; 
c) Adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions  necessàries  per  a  la  correcta 
realització de la prestació pactada; 
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles  altres  informacions  i  informes  que  el  responsable  del  contracte  consideri 
procedents,  aquest  emetrà  un  informe d’avaluació  final  de  la  contractació  que  farà 
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als 
objectius  previstos  amb  la  contractació  i  als  resultats  finals  obtinguts,  i  també  als 
aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

La persona responsable d’aquest contracte és la senyora Juani Ruzafa López  cap del 
departament de Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament de Gavà. 

Clàusula 27.- Resolució d’incidències

Les  incidències  que  puguin  sorgir  entre  l’Administració  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 

Clàusula 28.- Abonaments a l’empresa contractista

28.1- L’import  dels  serveis  executats  s’acreditarà  de  conformitat  amb  el  plec  de 
prescripcions tècniques,  per mitjà dels documents que acreditin la realització total  o 
parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.

28.2- El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
mensual  expedida d’acord amb la normativa vigent,  en els terminis  i  les condicions 
establertes a l’article 216 del TRLCSP.

28.3- A partir del 15 de gener de 2015, estan obligats a presentar factura electrònica 
a l'Ajuntament de Gavà, les empreses que estiguin obligades a tributació electrònica 
d'acord amb la normativa tributària ( SL, SA ,UTE), l'import de les quals sigui superior 
a  5.000€  (IVA no inclòs)  d’acord  amb el  que  estableix  la  Llei  25/2013,  de  27  de 
desembre, d’impuls  de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 
en el sector públic.  Cada factura ha d'indicar el    numero d'expedient   que serà facilitat 
per l'Ajuntament en el moment de la signatura del contracte i serà tramesa mitjançant la 
bústia  electrònica  accessible  des  de  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament  de  Gavà 
(  https://eseu.gavaciutat.cat/facturacio  )

28.4. El contingut mínim obligatori de la factura és el següent: 

 Número de factura.
 Data d'expedició de factura.
 Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del 

tercer.
 Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei
 Import de la factura i unitat monetària desglossant :Base Imposable, percentatge 

d'IVA i/o IRPF, quota impostos, import total de la factura.
 Compte bancari on realitzar el pagament.
 Domicili i NIF de l'Ajuntament (com a destinatari), i codificació DIR3: L01080898
 Número de expedient de contractació facilitat per l'Ajuntament en el moment 

de formalitzar la comanda.

Les factures que incompleixin el contingut obligatori, seran rebutjades i retornades al 
proveïdor sense registrar.

28.5.- Sempre i quan ho demani l’Ajuntament , les factures presentades hauran d’anar 
acompanyades amb els documents de cotització a la seguretat social, de les persones 
destinades a la prestació del servei.

28.6.- L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 218 del TRLCSP.

Clàusula 29.- Responsabilitat de l’empresa contractista

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que 
es dedueixin per a l’Administració 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 
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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 l’Administració. 

Clàusula 30.- Altres obligacions de l’empresa contractista

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.

b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en l’execució de les prestacions pròpies 
del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

c)  L’empresa  contractista   està  subjecte  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.

d) L’empresa  contractista  s’ha  de  fer  càrrec  de  les  despeses  derivades  dels 
l’anuncis als butlletins oficials amb motiu d’aquesta contractació, de la formalització del 
contracte, els impostos, taxes, compensacions gravamens i de qualsevol altra despesa 
que resulti  d’aplicació segons les disposicions vigents,  en la forma i  condicions que 
aquestes assenyalin.

e) Protecció de dades de caràcter personal

El contractista 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, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports  que  continguin  dades  de  caràcter  personal  sense  autorització  expressa  de 
l’Ajuntament  de Gavà.  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.

 (*) En el  cas que l'objecte del contracte suposi el  tractament de dades de caràcter 
personal, de persones identificades o identificables, el contractista signarà un Annex al 
contracte, específic que reculli els seus deures i obligacions en relació amb el tractament 
de les dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la desenvolupa.

f) El/la contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment 
de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
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Clàusula 31.- Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi  el  seu  compliment,  modificar-lo  per  raons  d’interès  públic,  acordar  la  seva 
resolució i determinar-ne els efectes.

Els  acords  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  l’exercici  de  les  prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

Clàusula 32.- Modificació del contracte

1. Potestat de modificació del contracte. Els contractes administratius només poden 
ser modificats per raons d’interès públic en els casos i de la forma que preveu el títol V 
del llibre I, i d’acord amb el procediment que regula l’article 211 del TRLCSP. 

En  aquests  casos,  les  modificacions  acordades  per  l’òrgan  de  contractació  són 
obligatòries per als/les contractistes. 

2. Les modificacions del contracte s’han de formalitzar de conformitat amb el que 
disposa l’article 156 del TRLCSP

3. Modificacions previstes en aquests plecs: 

El contracte es podrà modificar amb l’abast i límits següents: 

Abast. Atès que el nombre de butlletins anuals és una previsió i aquesta podria variar 
per nous esdeveniments no previstos o bé per causes d’oportunitat . 

El límit d’aquesta modificació serà 

Lot 1: 2.110 € sense IVA ; Lot 2: 1.845,00 € sense IVA; Lot  3 : 840,00 € sense IVA

Aquesta  modificació  s’haurà  de  tramitar  abans  d’esgotar-se  el  pressupost  màxim 
inicialment aprovat , reservant-se el crèdit necessari per cobrir l’import màxim de les 
noves necessitats. 

4. Qualsevol altra modificació del contracte no prevista a l’anunci de licitació o als 
plecs,  només pot operar quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les 
circumstàncies que, amb caràcter taxat, estableix l’article 107 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.

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 
es puguin complir finalitats noves no previstes en la seva 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  l’adjudicació  dels  contractes  complementaris  si 
concorren les circumstàncies que preveuen els articles 174.b del TRLCSP.
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Clàusula 33.- Suspensió del contracte

En el cas que l’Administració 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.

L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis 
que efectivament se li causin.

V.  DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  CESSIÓ,  LA  SUBCONTRACTACIÓ  I  LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

Clàusula 34.- 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 
l’empresa que cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i 
prèvia  autorització  de  l’Administració,  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.

El/la cessionari/a queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al/la 
cedent.

Clàusula 35.- Subcontractació

35.1  L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial 
de la prestació objecte d’aquest contracte, fins a un percentatge que no excedeixi el 20 
per 100 de l’import d’adjudicació. 

35.2  La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la 
resta de circumstàncies regulades en l’article 227 del TRLCSP.

35.3  La  infracció  de  les  condicions  establertes  en  l’article  227  del  TRLCSP 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.

35.4  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  l’Administració.  El  coneixement  que  l’Administració  tingui  dels 
contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de 
l’empresa contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.
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Clàusula 36.- Revisió de preus

No hi haurà revisió de preus durant la vigència del contracte. . L’empresa adjudicatària 
ho ha de tenir en compte a l’oferir el preu, que l’ha de mantenir des del moment que 
presenta l’oferta fins a la finalització del contracte.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 37.- Recepció i liquidació

La recepció i  la  liquidació del  contracte es realitzarà conforme al  que disposen els 
articles 222 i 307 del TRLCSP i l’article 204 del RGLCAP.

L’Administració 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.

Clàusula 38.- Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

El termini de garantia del contracte comença a partir de la formalització del contracte  i 
finalitza 1 mes després de la data de finalització del mateix. 

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.

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.

Clàusula 39.- Resolució del contracte

39.1- El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al 
Plec  de  clàusules administratives  generals,  amb  els  efectes  assenyalats,  per  les 
clàusules contingudes en el contracte o en els plecs i per les causes i els efectes de 
resolució del contracte assenyalades als articles 223, 225, 308 i 309 del TRLCSP.

39.2- 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.

39.3- També  és  causa  específica  de  resolució  del  contrate  haver  incorregut  en 
falsedat  en  efectuar la declaració responsable a què es refereix l’article 146.1.c) del 
TRLCSP  o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la capacitat i  solvència, o 
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haver  incomplert,  per  una causa que li  sigui  implutable,  l’obligació de comunicar  la 
informació que preveuen l’article 70.4 i l’article 330 del TRLCSP 

39.4- També, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment per part 
de l’empresa del deure d’afiliació i alta a la Seguretat Social del personal que ocupi 
per a l’execució del contracte 

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.

Clàusula 40.- Personal adscrit a l'execució del servei

Tot  el  personal  que  executi  les  prestacions  dependrà  únicament  de  l’empresa 
contractista adjudicatària, sense que entre aquell i l’AJUNTAMENT existeixi cap vincle 
de dependència funcionarial ni laboral.

Tot  el  personal  que  executi  les  prestacions  dependrà  únicament  de  l’empresa 
contractista  adjudicatària,  a  tots  els  efectes,  sense  que  entre  aquell  i  l’Ajuntament 
existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral. A tal efecte, previ a l’inici de 
l’execució  del  contracte,  l’empresa  contractista  vindrà  obligada  a  especificar  les 
persones  concretes  que  executaran  les  prestacions  i  a  acreditar  la  seva  afiliació  i 
situació d’alta a la Seguretat Social, així com la corresponent acreditació professional. 
Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones 
haurà de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i acreditar que la seva situació laboral 
s’ajusta a dret.

VII. RECURSOS, I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL

Clàusula 41.- Règim de recursos

41.1- Els actes de preparació i  d’adjudicació d’aquest  contracte i  els actes de que 
adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció d’aquest 
contracte són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord 
amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o 
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

41.2- Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
d’interpretar  aquest  contracte,  resoldre  els  dubtes  que  ofereixi  el  seu  compliment, 
modificar-lo per raons d’interès públic, llevat del cas en què les modificacions es trobin 
previstes en el plec i acordar-ne la resolució i  els seus efectes, són susceptibles de 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 
d’agost,  del  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de 
Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de 
conformitat  amb  el  que  disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Clàusula 42.- Règim d’invalidesa

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 
d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP.
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Clàusula 43.- Jurisdicció Competent 

D’acord amb l’article 21.1.  del TRLCSP,  l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
amb competència a l’àmbit territorial de Gavà és el competent per resoldre les qüestions 
litigioses  relatives  a  la  preparació,  adjudicació,  efectes,  compliment  i  extinció  dels 
contractes administratius. 

L’empresa adjudicatària  renuncia  a qualsevol  fur  o privilegi  i  se sotmet  a les lleis  i 
tribunals de la jurisdicció Contenciosa-administrativa i resta de tribunals competents de 
l’àmbit territorial de l’AJUNTAMENT de Gavà per a resoldre qualsevol qüestió que pugui 
suscitar-se en compliment del present contracte. 

La cap de Serveis Generals

[SIGNATURE_FIELD] 
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Annex núm. 1- Declaració responsable. Sobre núm 1

CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS RELACIONATS AMB L’EDICIÓ 
DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL EL BRUGUERS

EXPEDIENT 02 / MAQUETACIÓ, DISSENY I INFOGRAFIA “EL BRUGUERS” /2016

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA/JURÍDICA DE LA
CAPACITAT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El/la  senyor/a  __________________________________________,  amb  DNI  núm 

__________  en  nom  propi/  o  com  a  representant  de  l’empresa 

_____________________________,    declaro sota  la  meva  responsabilitat,  com a 

licitador/a  per  a  la  contractació  de  diversos  serveis  relacionats  amb  el  butlletí 

municipal  EL  BRUGUERS  ,  en  concret  del  LOT  NÚM............: 

..................................................................................................................

D E C L A R O : 

a) Que està facultat/da per contractar  amb l'Administració,  ja  que,  tenint capacitat 
d’obrar,  no  es  troba compresa  en cap  de  les  circumstàncies  de  prohibició  per 
contractar establertes en l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

b) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat  Social,  de conformitat  amb el  que estableixen els  articles 13 i  14 del 
Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  Administracions  Públiques, 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

c) Que no incompleix  cap d’aquelles circumstàncies a les  quals  es refereix  la  Llei 
25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs.

d) Que l’empresa compleix tots  els requisits i obligacions exigits per la normativa 
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

e) Que compleixo els requisits de solvència mínims establerts en les clàusules 10.2 i 
10.3 dels plecs administratius.

f) Que em comprometo a d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials establerts en la meva oferta. 

g) Que  l’empresa  a  la  que  represento  ....... (si/no)  figura  inscrita en  el  Registre 
Electrònic d’Empreses licitadores (RELI) i que les dades que hi figuren són vigents.

h) Que es compromet, cas de ser proposat adjudicatari, a acreditar, davant l’òrgan de 
contractació,  la  possessió  i  validesa  dels  documents  exigits  i  que  conformen la 
documentació  administrativa,  que  figura  en  el  clausulat  del  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars que regula aquesta contractació.

i) Que la  informació i  documents aportats en  tots  els  sobres  són de  contingut 
absolutament cert.

j) Que  autoritzo  a  l’òrgan  de  contractació  a  obtenir  directament  dels  òrgans 
administratius  competents  les  dades  o  documents  registrals  i  els  relatius  a  les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si 
s’escau, a l’adjudicació del contracte. 
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k) Que els documents i dades presentats en el sobre ____* (1, 2 segons correspongui) 
que considera de  caràcter confidencial són els que a continuació es relacionen: 
__________________________

l) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés 
de  licitació  i,  si  s’escau,  els  posteriors  tràmits  d’adjudicació,  formalització, 
modificació,  negociació,  execució  i  extinció  normal  o  anormal  del  contracte  és 
(......................................)

m) Si  s’escau,  autoritzo  l’òrgan  de  contractació per  tal  que  dugui  a  terme  les 
notificacions de l’expedient  de contractació de manera  electrònica,  designo 
com  a  persona  autoritzada  per  a  rebre  les  notificacions  corresponents  a 
(.....................................)  amb  l’adreça   de  correu  electrònic 
(_____________________), sent la manera d’accés a la notificació mitjançant : 

Paraula de pas 1     Certificat digital

d’acord amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb l’article 146.1 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data )
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa

1 Paraula de pas: La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitar les comunicacions entre 
l'Ajuntament i empresa. Per poder realitzar-la necessitem l'autorització de la persona interessada I que faciliteu una 
adreça de correu electrònic Quan 'Ajuntament hagi de notificar-vos una resolució rebreu un correu electrònic a 
l'adreça que heu donat  En aquest correu hi trobareu l'adreça d'Internet de l'espai de notificacions electròniques de 
l'Ajuntament, on podreu accedir a la notificació i seleccionar: Paraula de pas  o clau d’accés , a continuació  el 
sistema us enviarà, a través del correu electrònic una clau d'accés que haureu d'utilitzar per tal d'accedir al contingut 
de la notificació. El termini per considerar rebutjada la notificació és de 5 dies naturals.
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Annex núm. 2- Formulari de dades.   Sobre núm . 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)

Data escriptura constitució i 
modificacions posteriors 
Núm Protocol

Nom Notari i localitat Notari

Dades Registre Mercantil

Dades a efectes de notificacions Dades a mostrar a la 
web pública

Adreça
Població i CP
Telèfon
Fax
Adreça electrònica

Dades dels representants o apoderats 

Representant / Apoderat 1 Representant / Apoderat 
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 notarial
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En el supòsit que l’empresa vulgui identificar altra/es persona/es, diferent/s del 
representant o apoderat, a fi de relacionar-se amb l’Administració per contractar.

Interlocutor 1 Interlocutor 2
Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Adreça 
electrònica
Càrrec a 
l’empresa

L’empresa autoritza a l’Ajuntament de Gavà la difusió en la seva pàgina web de la 
identificació (nom i cognoms) dels representants o apoderats.

   SI   NO

Conforma grup empresarial ?

   SI   NO

conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç. El 
Grup es denomina “_____________________________” i el conformen les entitats 
següents: _____________________________________________

I com a prova de conformitat d’aquestes dades que realitzem a ___________________ 
(lloc i dia),  la signem

(signatura de cadascun dels representants de l’empresa)
Signatura  i  segell de l’empresa
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Annex núm. 3- Proposta econòmica.LOT 1 Aspectes automàtics Sobre núm 3

CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS RELACIONATS AMB L’EDICIÓ DEL BUTLLETÍ 
MUNICIPAL EL BRUGUERS

EXPEDIENT 02 / MAQUETACIÓ, DISSENY I INFOGRAFIA “ELBRUGUERS” /2016

PROPOSTA ECONÒMICA 
LOT NÚM.1 : Disseny, maquetació i tractament d’imatges del butlletí municipal  “El 

Bruguers”

El/la senyor/a __________________________________________, amb DNI núm __________ 

en  nom  propi/  o  com  a  representant  de  l’empresa  _____________________________, 

declaro sota la meva responsabilitat, com a licitador/a per a la contractació de diversos serveis 

relacionats amb el butlletí municipal EL BRUGUERS , en concret del LOT NÚM..1 :  Disseny, 

maquetació i tractament d’imatges del butlletí municipal  “El Bruguers” 

Manifesto que:

1.-  Conec  i  accepto  íntegrament  el  plec  de  condicions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules 
administratives particulars, i em comprometo a complir les obligacions especificades en aquests 
plecs i tota la normativa vigent a aquest tipus de contractes, pel preu següent: 

Nombre de 
pàg.

Preu unitari màxim 
sense IVA 

Preu unitari sense IVA 
OFERTAT PEL 

LICITADOR  2016, 2017 i 
2018

8 pàgines 400,00 €  
24 pàgines 1.055,00 €  
28 pàgines 1.209,00 €  

32 pàgines 1.363,00 €  
36 pàgines 1.533,00 €  

Previsió 2016

Nombre de 
pàg.

Núm de 
butlletins

Preu unitari 
sense IVA 

OFERTAT PEL 
LICITADOR  

Preu total 
sense IVA 

21% IVA 
Preu total IVA 

inclòs 

28 pàgines 4     
32 pàgines 2     

Total  

Previsió 2017

Nombre de 
pàg.

Núm de 
butlletins

Preu unitari 
sense IVA 

OFERTAT PEL 
LICITADOR  

Preu total 
sense IVA 

21% IVA 
Preu total IVA 

inclòs 
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24 pàgines 3     
28 pàgines 4     
32 pàgines 2     
36 pàgines 1     

Total  
Previsió 2018

Nombre de 
pàg.

Núm de 
butlletins

Preu unitari 
sense IVA 

OFERTAT PEL 
LICITADOR  

Preu total 
sense IVA 

21% IVA 
Preu total IVA 

inclòs 

28 pàgines 3     
36 pàgines 1     

Total  

El preu total per als 2 anys de contracte és de .......................... € IVA inclòs 

2.- Ofereixo la següent millora en l’increment del nombre de pàgines maquetades a les 
previstes en els plecs: 

SI NO

1 plec de 4 pàgines   

2 plec de 4 pàgines   

3 plec de 4 pàgines   

4 plec de 4 pàgines   

5 plec de 4 pàgines   

3.-Ofereixo la següent millora en la reducció dels terminis de lliurament de la maqueta de 
l’establert a l’apartat 7 de la clàusula 2 del plec tècnic 

SI NO

Reducció de 12 hores laborables per enviar la maqueta   

Reducció de 24 hores laborables per enviar la maqueta   

4.- Ofereixo la següent millora en l’adaptació www.elbruguers.cat  la nova capçalera : 

SI NO

  

I per què consti, signo aquesta oferta.

(lloc i data )
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa
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Annex núm. 4- Proposta econòmica LOT 2 Aspectes automàtics Sobre núm 3

CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS RELACIONATS AMB L’EDICIÓ DEL BUTLLETÍ 
MUNICIPAL EL BRUGUERS

EXPEDIENT 02 / MAQUETACIÓ, DISSENY I INFOGRAFIA “EL BRUGUERS” /2016

PROPOSTA ECONÒMICA 
LOT 2 :Disseny , correcció i maquetació d’anuncis de publicitat en el butlletí municipal 

“El Bruguers”

El/la senyor/a __________________________________________, amb DNI núm __________ 

en  nom  propi/  o  com  a  representant  de  l’empresa  _____________________________, 

declaro sota la meva responsabilitat, com a licitador/a per a la contractació de diversos serveis 

relacionats amb el butlletí municipal EL BRUGUERS , en concret del LOT NÚM.2: Disseny , 

correcció i maquetació d’anuncis de publicitat en el butlletí municipal  “El Bruguers”

Manifesto que:

1.-  Conec  i  accepto  íntegrament  el  plec  de  condicions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules 
administratives particulars, i em comprometo a complir les obligacions especificades en aquests 
plecs i tota la normativa vigent a aquest tipus de contractes, pel preu següent: 

Preu unitari sense IVA 
OFERTAT PEL LICITADOR  

Preu unitari màxim d'anunci nou 
sense IVA

45 €
 

Preu unitari nàxim de reedició anunci 
sense IVA

15 €
 

Preu unitari màxim d'anunci agència, 
d'anunci publicitari local, d'anunci 

institucional o similar 
13 €

 

Previsió 2016
Preu unitari 

ANUNCI NOU 
sense IVA 
OFERTAT 

PEL 
LICITADOR  

Nombre 
d'anuncis 

aproximats 
per butlletí 

Nombre 
de 

butlletin
s 

Preu total 
sense IVA 

21% 
d'IVA

Preu total 
amb IVA 
INCLÒS 

Butlletí de 28 
pàgines  

23 4
   

Butlletí de 32 
pàgines  

28 2
   

Total 6
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Previsió 2018
Preu unitari 

ANUNCI 
NOU sense 

IVA 
OFERTAT 

PEL 
LICITADOR  

Nombre 
d'anuncis 

aproximats 
per butlletí 

Nombre 
de 

butlletin
s 

Preu total 
sense IVA 

21% 
d'IVA

Preu total 
amb IVA 
INCLÒS 

Butlletí de 28 
pàgines  

23 3
   

Butlletí de 36 
pàgines  

34 1
   

Total 4

2.- Ofereixo ........ ......(indiqueu el nombre d’anuncis).............. anuncis nous d’increment als previstos en els 

plecs com a millora. 

3.-Ofereixo la següent millora en la reducció dels terminis de lliurament dels anuncis ja 
confeccionats establert a l’apartat 7 a) de la clàusula 3 del plec tècnic. 

SI NO

Reducció de 12 hores laborables per enviar l’anunci 

Reducció de 24 hores laborables per enviar l’anunci 

4.- Ofereixo com a millora el compromís d’adaptar  ......(indiqueu  el  nombre  d’anuncis)................ anuncis de 

publicitat nous a www.elbruguers.cat

I per què consti, signo aquesta oferta.

(lloc i data )
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa
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Previsió 2017
Preu unitari 

ANUNCI NOU 
sense IVA 

OFERTAT PEL 
LICITADOR  

Nombre 
d'anuncis 

aproximats 
per butlletí 

Nombre 
de 

butlletins 

Preu total 
sense IVA 

21% 
d'IVA

Preu total 
amb IVA 
INCLÒS 

Butlletí de 24 pàgines  20,5 3    

Butlletí de 28 pàgines  23 4    

Butlletí de 32 pàgines  28 2    

Butlletí de 36 pàgines  34 1    

Total
10
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Annex núm. 5- Proposta econòmica LOT 3 Aspectes automàtics Sobre núm 3

CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS RELACIONATS AMB L’EDICIÓ 
DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL EL BRUGUERS

EXPEDIENT 02 / MAQUETACIÓ, DISSENY I INFOGRAFIA “El BRUGUERS” /2016

PROPOSTA ECONÒMICA 
LOT 3: Disseny i correcció d’infografies per a insertar en el butlletí municipal  “El 

Bruguers” o en d’altres publicacions municipals

El/la  senyor/a  __________________________________________,  amb  DNI  núm 

__________  en  nom  propi/  o  com  a  representant  de  l’empresa 

_____________________________,    declaro sota  la  meva  responsabilitat,  com a 

licitador/a  per  a  la  contractació  de  diversos  serveis  relacionats  amb  el  butlletí 

municipa  El  BRUGUERS  ,  en  concret  del  LOT NÚM.3:  Disseny i  correcció 

d’infografies per a insertar en el butlletí municipal  “El Bruguers” o en d’altres 

publicacions municipals

Manifesto que:

1.- Conec i accepto íntegrament el plec de condicions tècniques i el plec de clàusules 
administratives particulars, i em comprometo a complir les obligacions especificades en 
aquests plecs i tota la normativa vigent a aquest tipus de contractes, pel preu següent: 

Preu unitari 
sense IVA 

OFERTAT PEL 
LICITADOR  

Preu unitari màxim d'infograma 
nou sense IVA

420 €
 

Preu unitari màxim de reedició 
infograma sense IVA

145 €
 

Preu unitari 
d'INFOGRAMA NOU 
sense IVA OFERTAT 

PEL LICITADOR  

Previsió 
d'infogrames 

2016
Preu total 
sense IVA 

21% d'IVA
Preu total amb 
IVA INCLÒS 

 
9

   

Preu unitari 
d'INFOGRAMA NOU 
sense IVA OFERTAT 

PEL LICITADOR  

Previsió 
d'infogrames 

2017
Preu total 
sense IVA 

21% d'IVA
Preu total amb 
IVA INCLÒS 

 15    
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Preu unitari 
d'INFOGRAMA NOU 
sense IVA OFERTAT 

PEL LICITADOR  

Previsió 
d'infogrames 

2018
Preu total 
sense IVA 

21% d'IVA
Preu total amb 
IVA INCLÒS 

 
6

   

El preu total per als 30 infogrames per als 2 anys de contracte és de ......................IVA INCLÒS

2.- Ofereixo  ........ ......(indiqueu  el  nombre  d’infogrames)..............  infogrames  nous  anuals 

d’increment als previstos en els plecs com a millora. 

3.- Ofereixo la següent millora en la reducció del termini de lliurament de la infografia 
establert a l’apartat 6 b) de la clàusula 2 del plec tècnic. 

SI NO

Reducció de 12 hores laborables per enviar la infografia

Reducció de 24 hores laborables per enviar la infografia

4.- Ofereixo  com  a  millora  el  compromís  d’adaptar  ......(indiqueu  el  nombre  d’infografies)................ 

infogrames  nous  a www.elbruguers.cat. 

5.- Ofereixo  com  a  millora  el  compromís  d’adaptar  ......(indiqueu  el  nombre  d’infografies)................ 

infogrames  nous a un format diferent al del butlletí municipal. 

I per què consti, signo aquesta oferta.

(lloc i data )
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa
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Annex núm. 6  Subminissió als Jutjats i Tribunals espanyols

Documentació a presentar només en cas de ser proposat adjudicatari (*)Només  per 
a empreses estrangeres

CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS RELACIONATS AMB L’EDICIÓ 
DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL EL BRUGUERS

EXPEDIENT 02 / MAQUETACIÓ, DISSENY I INFOGRAFIA “ELBRUGUERS” /2016

SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS(*)

El/la senyor/a _______________________, en nom propi,  o com a  representant de 
l’empresa_________________________________ 

Declara la submissió als jutjats i  tribunals espanyols, per a totes les incidències que 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data )
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa
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