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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ  I 
GESTIÓ DE  LES XARXES SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 
 
 
 
 
 
TÍTOL I. RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE 
 
 
 
Clàusula 1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest plec és la contractació de la prestació del servei de comunicació i 
gestió de les xarxes socials del Consell Comarcal del Bages que es ressenyen en el Plec 
de prescripcions tècniques, el qual conforma el seu règim jurídic, juntament amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP), en tot el que no s’oposi a la primera.  
 
 
Clàusula 2. Naturalesa del contracte 
 
El present contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de serveis, d’acord amb la 
delimitació dels tipus contractuals que efectua l’article 5.1 i l’article 10 del TRLCSP.  
 
El codi de classificació CPA-2002 és 74.40.13, i el codi de classificació CPV és 79340000-
6 Serveis de publicitat i 9240000-5 Serveis d’agència de notícies. 
 
 
Clàusula 3.  Legislació aplicable 
 
El contracte es regirà:  
 
 Pel present plec de clàusules administratives particulars i l’oferta del licitador que 

resulti adjudicatari, en la mesura en que aquesta sigui acceptada per l’òrgan de 
contractació. 

 Pel plec de prescripcions tècniques. 
 La Directiva 2014/24/UE del parlament europeu i del Consell de 26 de febrer de 

2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004718/CE (en 
endavant Directiva 2014/24/UE) en tots aquells preceptes que siguin de directa 
aplicació. 

 El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
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 El Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007. 

 El 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 que no s’oposi 
al TRLCSP. 

 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases de Règim Local. 
 El 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, segons l'ordre de prelació que sigui 
aplicable. 

 El Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 El Plec de Clàusules administratives Generals del Consell Comarcal. 
 Supletòriament el RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local, en allò que sigui d’aplicació. 
 La resta de normes de dret administratiu que siguin d’aplicació, i en el seu defecte, 

per les normes del dret privat. 
 
 
Clàusula 4. Procediment d’adjudicació del contracte i tipus de tramitació 
 
La contractació que es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme mitjançant 
procediment obert, de conformitat amb allò que preveu l’article 138.2 del TRLCSP, i 
l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que 
estableixen els articles 150 a 152 del TRLCSP. 
 

 
Clàusula 5. Termini del contracte 
 
Aquest contracte tindrà una duració inicial de dos anys a comptar a partir del dia de la 
signatura del contracte. S’estableix una pròrroga de dos anys més, essent d'acceptació 
obligatòria per part del contractista. Les pròrrogues s’acordaran anualment per l’òrgan de 
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, sense que pugui produir-se pel 
consentiment tàcit de les parts. La decisió de prorrogar haurà de notificar-se a 
l'adjudicatari amb una antelació mínima de dos (2) mesos a l'acabament del termini 
inicial. 
 
 
 
TÍTOL II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 
 
 

 
Clàusula 6. Valor estimat del contracte (VEC) 
 
El valor estimat del contracte, exclòs l’IVA, és de 114.704,00 € per als 2 anys inicials de 
la prestació del servei i les possibles pròrrogues.  
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Clàusula 7. Tipus de licitació 
 
El tipus de licitació es fixa en 28.676,00 euros/anuals, exclòs el 21% d’IVA el qual puja 
un import de 6.021,96 euros/anuals, resultant un preu mensual de 2.389,66 € (sense 
IVA), distribuïts en els següents preus unitaris: 
 

Servei Preu unitari/anual S/IVA 21% IVA 
Servei de comunicació 16.376,00 € 3.438,96 € 
Servei de gestió xarxes 
socials Consell Comarcal 1.800,00 € 378,00 € 

Servei de gestió xarxes 
socials Rebost del Bages 3.000,00 € 630,00 € 

Servei de gestió xarxes 
socials Bages Turisme 7.500,00 € 1.575,00 € 

TOTAL 28.676,00 € 6.021,96 € 
 
El tipus de licitació comprèn la totalitat del contracte. En aquest sentit, els preus 
consignats són indiscutibles, no admeten cap prova d’insuficiència. En aquesta licitació 
no es pot procedir a la lotització tenint en compte la necessitat de tenir un únic referent 
per a la gestió del servei en ordre a la immediatesa i coordinació necessaris. 

 
 
Clàusula 8. Crèdit pressupostari 
 
Complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament de l’objecte del contracte, la partida pressupostària a la qual s’imputarà aquest 
crèdit és l’aplicació 912.0.227.99 i 432.0.227.99 del pressupost vigent. 
 
 
Clàusula 9. Retribució 
 
La retribució es materialitzarà per mesos naturals vençuts, contra la presentació de 
factura per part del contractista, i el Consell Comarcal haurà d’abonar-la d’acord amb els 
terminis que estableix el TRLCSP.  
 
S’aplicaran les normes establertes a l’article 216 TRLCSP segons la redacció que li dóna 
la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons pel Finançament dels 
Pagaments a Proveïdors, i als articles 222 i 235 TRLCSP en la redacció que els dóna la 
disposició final setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. Com a conseqüència 
d’això:  
 
A) La Gerent serà la responsable de dur a terme, en relació a cada període de 
facturació, la confecció i la tramitació (per a l’obtenció de la seva aprovació) del 
document acreditatiu que els serveis s’han prestat d’acord amb les previsions del 
contracte. En qualsevol cas, l’aprovació del document corresponent haurà de tenir lloc 
dintre dels trenta dies següents a la prestació del servei.  
 
B) Així mateix, la Gerent, un cop executades en la seva totalitat les prestacions del 
contracte serà responsable de l’expedició de la corresponent acta de recepció o 
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conformitat en un termini d’un mes des de la data de realització de les prestacions. 
Haurà, a més, de promoure l’aprovació i la notificació al contractista de la corresponent 
liquidació del contracte en un termini que permeti el pagament, en el seu cas, al 
contractista, del saldo resultant en un termini de trenta dies a comptar des de la data de 
l’acta de recepció o conformitat.  
 
Per tal de dur a terme la tramitació de les corresponents factures d’acord amb els criteris 
establerts a la disposició addicional trenta-tresena del TRLCSP, el contractista haurà de 
tenir en compte les següents dades:  
 
a) El contractista tindrà l’obligació de presentar les factures corresponents als serveis 
prestats davant el registre administratiu corresponent del Consell Comarcal del Bages, 
als efectes de la seva tramesa a la unitat administrativa que tingui atribuïda la 
responsabilitat de la seva tramitació. 
 
b) S’identifica com a unitat administrativa amb competències en matèria de comptabilitat 
pública els serveis financers del Consell Comarcal del Bages. 
  
c) S’hauran de complir les exigències regulades a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector 
públic. 
 
 
Clàusula 10. Revisió de preus 
 
No procedeix la revisió de preus de cap de les prestacions objecte del contracte, d'acord 
amb l'article 89 del TRLCSP, segons redacció de la Llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de l'economia espanyola, i en aplicació de l’article 9 del Reial decret 
55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de l’economia espanyola. 
 
 
Clàusula 11. Despeses dels anuncis 
 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses de publicitat, amb un límit de 
2.000,00 euros. 

  
Les despeses de publicitat causades per la licitació en concreten en el pagament dels 
anuncis de licitació, adjudicació i formalització del contracte, fins i tot els publicats amb 
tarifa d’urgència. 
 
 
 
TÍTOL III. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
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Clàusula 12. Òrgan de contractació, prerrogatives i jurisdicció 
  
L'òrgan de contractació és la presidència del Consell Comarcal, d’acord amb la 
disposició addicional segona del TRLCSP. 
  
L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives 
d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compliment, modificar-lo 
per raons d'interès públic i acordar la seva resolució i els efectes d'aquesta.  
 
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb 
expressa submissió als Jutjats de la província de Barcelona i al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.  
 

 
Clàusula 13. Capacitat per contractar i solvència 
 
Estan capacitades per poder contractar amb el Consell Comarcal les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la 
solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 74 a 82 TRLCSP i no 
incorrin en cap de les prohibicions per contractar de l’article 60 TRLCSP.  
 
També poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb 
l'article 59 TRLCSP. Cada empresa de les que compon l'agrupació ha d'acreditar la 
capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la 
presentació de la documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec; 
en aquest cas hauran d’indicar, en un document privat, el nom i les circumstàncies de les 
empreses participants, la proporció de cada una d'elles i la persona o entitat que, durant 
la vigència del contracte els representarà de cara a l’Administració i que assumeixen el 
compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (article 24 del RGLCAP). 
Aquest document haurà d'estar signat pels representants de cada una de les empreses 
components de la Unió.  
 
L'activitat del licitador 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.  
 
 
Els licitadors hauran de comptar amb l’habilitació empresarial professional que 
legalment resulti exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del 
contracte. En aquest supòsit, la prestació requereix que l’oferta inclogui com a 
mínim els serveis d’un llicenciat en periodisme, sens perjudici que pugui treballar 
acompanyat d’un equip pluridisciplinar, i que disposi, com a mínim, del Certificat 
del nivell C de català, expedit pel Centre de normalització lingüística. Les 
empreses hauran de presentar una relació del personal que adscriuran a 
l'execució del contracte, amb indicació de les seves titulacions, acreditades 
mitjançant la presentació d’una còpia dels títols o currículums corresponents. 
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La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense 
condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneix totes 
les condicions exigides per contractar amb l'Administració.  
 
En aplicació de l’article 65 del TRLCSP per acreditar la solvència econòmica, 
financera, tècnica i professional, els licitadors podran optar per l'aportació del 
certificat de classificació empresarial que correspon a Grup T) Subgrup 1. Serveis 
de publicitat, categoria 1 o bé aportar la documentació que s’indica més endavant 
en aquesta clàusula, d’acord amb el que especifica el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel 
qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 
d’octubre.  
 
Documentació acreditativa de la seva solvència econòmica, financera, tècnica i 
professional, hauran d’aportar la següent:  
 
En relació a l’acreditació de la solvència econòmica, financera: 
 
Els comptes anuals presentats i dipositats en el Registre Mercantil o Registre Oficial que 
correspongui dels tres últims anys conclosos, resultant necessari acreditar, per l’any amb 
volum més elevat, un volum d’almenys 60% del valor anual mig del contracte. 
 
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres Oficials, poden aportar, 
com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats 
pel Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui.  
 
El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de la 
realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que la de l'objecte del contracte, la 
qual s'acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per l'interessat al curs dels 
últims cinc anys, avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que 
l'import anual acumulat a l'any de major execució sigui igual o superior al 60% del preu 
de licitació. 
 
A efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 
constitueixen l'objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable a aquest últim 
s'atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyen uns i altres, i a la resta de 
casos a la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV.  
 
En cas de que no es presentin, tal i com es sol·licita i incloent totes les dades referides, 
no seran tinguts en compte. Si els licitadors no acrediten algun dels apartats anteriors, 
s’entendrà no justificada la solvència econòmica, financera, tècnica i professional i la 
seva proposta serà exclosa. 
 

 
Clàusula 14. Notificacions electròniques per a les empreses 
 
D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena 
del TRLCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques; el conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es 
facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es 
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licita, entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, es 
realitzaran preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a 
l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat. 
 
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a 
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició  a l’adreça web del 
perfil de  contractant de l’òrgan de contractació, accessible a  la Plataforma de 
contractació del Consell Comarcal del Bages:   
 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consel
l+Comarcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803) 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència 
que afecti a aquesta licitació. 
 
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública. 
 
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la  
data i hora de publicació de la informació publicada. 
 
Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada 
empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de  
contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de 
licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat 
digital requerit. 
 
Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència 
del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb el TRLCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
A aquests efectes, l’empresa ha d’indicar una adreça de correu electrònic–i, 
addicionalment, un número de telèfon mòbil–on rebre els avisos de la posada a 
disposició de la notificació i designar-la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les 
notificacions. Un cop l’empresa rebi el correu electrònic indicant que la notificació 
corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es 
designada/es, mitjançant l’enllaç que se li enviarà a aquest efecte. 
 
Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà 
preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants 
legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura 
electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de 
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certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI 
electrònic 
 

 
Clàusula 15. Presentació de les proposicions 
 
Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i, en els termes de l’article 
145.3 TRLCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d’una unió temporal 
d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o si es forma part d’una altra unió 
temporal que concorri a la licitació. L’incompliment d’aquest principi donarà lloc 
automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat.  
 
Les proposicions es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del Bages, en 
horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres excepte festius, en el termini de 15 
dies naturals comptats des de la data de publicació de l’anunci del contracte en el 
BOPB, si bé, quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia 
hàbil següent.  
 
En el cas que el licitador trameti la seva proposició per correu, haurà de justificar la data 
i l’hora de la imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus i anunciar-ho a l’òrgan de 
contractació mitjançant correu electrònic a l’adreça secretaria@ccbages.cat el mateix 
dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits la proposició no serà admesa si es rebuda 
per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat en 
l’anunci. Tanmateix, transcorregut el termini de deu dies naturals següents a la data 
esmentada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
La presentació de les proposicions implica que el licitador accepta de manera 
incondicional el contingut del Plec de clàusules administratives particulars i altres 
documents de l’expedient de contractació. 
 
Els licitadors han de presentar les seves proposicions en tres sobres tancats, 
identificats exteriorment en el seu anvers amb la menció “A”, “B” i “C”, tot indicant 
l’objecte del contracte i la raó social o el nom i cognoms del licitador. Igualment hi 
figurarà l’adreça, telèfon i adreça electrònica de contacte a efectes de notificacions. 
 
Els tres sobres hauran d’estar obligatòriament signats en el seu exterior pel licitador o 
persona que el representi. 
 

 
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 
 
 a) Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs 
 
Les empreses licitadores han de presentar bé el Document europeu únic de contractació 
(DEUC), o bé una declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com a 
annex 1B d’aquest plec, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència 
econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims 
exigits en el plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es 
troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al 
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corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, així com 
que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
 
a.1) En el cas que s’opti per presentar el DEUC: 
 
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s’adjunta en el 
perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages, o bé utilitzar el servei en línia de la 
Comissió Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC corresponent a 
aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació. 
 
En aquest sentit, la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat, sobre instruccions per emplenar el 
document europeu únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de 
DEUC en versió catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne 
l’emplenament, i, en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el 
RELI i/o en el ROLECE. 
 
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant 
legal. A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació 
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.  
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el 
qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del 
DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís 
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte. En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveuen els articles 64 del TRLCSP i 63 de la Directiva 
2014/24/UE, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta 
circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les 
empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 
 
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics 
autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no 
inscrita en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 
107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 
935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre Oficial de Licitadors 
i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el 
DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti 
vigent o actualitzada.  
 
En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que 
permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats 
justificatius corresponents. L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat 
en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta 
d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter 
previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses 
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licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del 
compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del 
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa 
licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a 
presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en 
aquests registres. 
 
a.2) En el cas que s’opti per presentar declaració responsable: 
 
La declaració responsable ha de contenir les dades generals identificatives de l’empresa 
licitadora i ha de fer referència a la capacitat suficient del representant per comparèixer i 
signar proposicions en nom de l’empresa, com també, si s’escau, a la resta d’aspectes 
relacionats en les lletres b), c), e) i f) següents. 
 
A més, en el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de 
presentar, juntament amb la declaració responsable, un document on indiquin el nom de 
les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal d’empreses en cas de resultar adjudicatàries 
del contracte.  
 
L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits exigits en aquet plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració 
responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta 
d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter 
previ a l’adjudicació.  
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que 
presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en 
tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 
inscrita en el RELI, en el ROLECE, o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un 
Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els 
documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests 
registres. 
 
b) Notificació electrònica  
 
Indicació de l’adreça de correu electrònic –i, addicionalment, del número de telèfon 
mòbil– on rebre els avisos de la posada a disposició de les notificacions electròniques 
mitjançant el servei e-NOTUM, així com de la/les persona/es autoritzada/es a accedir a 
les notificacions, d’acord amb els models que s’adjunten com a annex 1A o 1B en funció 
de si es presenta DEUC o declaració responsable de compliment dels requisits previs. 
 
c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols  
 
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 del 
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta 
com a annex 1A. Si es presenta una declaració responsable com a indicativa del 
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compliment dels requisits previs, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B, la 
submissió, si s’escau, als jutjats i tribunals espanyols es manifestarà en la mateixa 
declaració responsable.  
 
d) Grup empresarial  
 
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què 
pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup.  
 
e) Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades  
 
Declaració de l’empresa de tenir, en cas d’estar obligada, la plantilla integrada per un 
nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o d’haver adoptat 
alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota 
de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat, d’acord amb el model 
que s’adjunta com a annex 1A. Si es presenta una declaració responsable com a 
indicativa del compliment dels requisits previs, d’acord amb el model que s’adjunta com 
a annex 1B, la mateixa declaració ha de fer referència a aquesta circumstància. 
 
f) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes  
 
Declaració de l’empresa, si s’escau, de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre 
les dones i els homes, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1A. Si es 
presenta una declaració responsable com a indicativa del compliment dels requisits 
previs, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B, la mateixa declaració ha de 
fer referència a aquesta circumstància.  
 
g) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals  
 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.  
 
 
CONTINGUT DEL SOBRE B (DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR) 
 
Caldrà incloure en aquest sobre la proposta relativa a l’elaboració d’un pla de 
comunicació que desplegui els continguts de gabinet de premsa i comunicació off-line i/o 
proposta per l’elaboració d’un pla de comunicació online i dinamització web i xarxes 
socials, d’acord amb la clàusula 17 d’aquest plec. 

 
En aquest cas, la inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o la inclusió de 
qualsevol informació de caràcter rellevant del sobre C en el sobre B comportarà 
l’exclusió del licitador, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no 
tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de 
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
CONTINGUT DEL SOBRE C (DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA) 
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Caldrà incloure en aquest sobre la següent documentació: 
 
a) Proposició tècnica de millores, en el seu cas, de conformitat amb el següent model:  
 
 "El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en 
nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... 
(administrador  únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons 
escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de 
protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte 
................................., es compromet a prestar el servei de conformitat amb el plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i amb les següents 
millores : 

 
BLOC 1: Gabinet de premsa i comunicació off-line (únicament escriure en la 
proposició a presentar els que es proposen per part de l’empresa licitadora) 

 
- (escriure 2 o 4) Parlaments, articles/mensuals més. 

 
- (escriure 1, 2 o 3) Reportatge/s addicional/s amb premsa. 

 
- (escriure sí o no) Dossier de presentació del Geoparc Mundial 

UNESCO Catalunya Central per buscar patrocinadors i 
col·laboradors del projecte. 
 

-  (escriure sí o no) Informe-anuari de serveis prestats: elaboració 
d'un informe anual que inclogui la informació, infografies (textos i 
gràfics) i indicadors de tots els serveis prestats pels diferents 
departaments del Consell i que serveixi a mode de memòria anual 
d'activitats del Consell Comarcal. 

 
BLOC 2:  Dinamització de perfils de xarxes socials i comunicació online  

 
- (escriure 0, 1 o 2 en cada casella de la proposició per part de 

l’empresa licitadora, corresponent a la producció addicional respecte 
els mínims establerts de pots o tuïts per cada xarxa social a 
dinamitzar) 

 
 
 
 

BLOC 2: Dinamització de perfils de xarxes socials i comunicació online 

Consell Comarcal del Bages Bages Turisme 

Facebook Twitter Facebook Twitter Instagram 

x post setmanal  
addicional 

x tuït diaris 
addicional 

x post 
setmanal  
addicional 

x tuït diaris 
addicional 

x post setmanal  
addicional 

Rebost del Bages Geoparc 

Facebook Twitter Facebook Twitter Instagram 

x post setmanal  
addicional 

X tuït diaris 
addicional 

x post 
setmanal  
addicional 

x tuït diaris 
addicional 

x post setmanal  
addicional 

 
Pàgina 14 de 31 

Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA NIF: P-5800009-B - Tel. 93 693 03 50 - Fax 93 693 03 69 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat 
 
 

mailto:consell@ccbages.cat


 
 

- (escriure sí o no) Disseny, edició i gestió del butlletí institucional 
mensual del Consell Comarcal del Bages. 

 
Lloc, data i signatura del licitador.” 
 
b) Proposició econòmica, de conformitat amb el següent model:  

 
"El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en 
nom  propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... 
(administrador  únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons 
escriptura públic atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de 
protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte 
.................................,es compromet a prestar el servei de conformitat amb el plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per: 
 

Servei Preu unitari/anual S/IVA 21% IVA 
Servei de comunicació € € 
Servei de gestió xarxes 
socials Consell Comarcal € € 

Servei de gestió xarxes 
socials Rebost del Bages € € 

Servei de gestió xarxes 
socials Bages Turisme € € 

TOTAL € € 
 

 Lloc, data i signatura del licitador.” 
 
 
Clàusula 16. Mesa de contractació 
 
La Mesa de contractació estarà formada pels membres següents:  
 
President: 
 

- Conseller de l’Àrea de Comunicació del Consell Comarcal del Bages o 
persona de la Corporació en qui delegui. 

 
Vocals: 
 

- El Cap Tècnic de l’Àrea de Turisme o  persona en qui delegui. 
- La Interventora del Consell Comarcal o persona en qui delegui. 
- La Secretària del Consell Comarcal o persona en qui delegui. 

  
Secretària: 
 
 - Administrativa de l’Àrea de Serveis Generals. 
 
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A de les 
empreses i comprovarà l’existència i la correcció del DEUC o de la declaració 

 
Pàgina 15 de 31 

Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA NIF: P-5800009-B - Tel. 93 693 03 50 - Fax 93 693 03 69 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat 
 
 

mailto:consell@ccbages.cat


 
 

responsable, així com de la resta de documentació que, en el seu cas, hagi de contenir, 
d’acord amb el que estableix aquest plec.  
 
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a 
les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia 
Mesa de contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a 
set dies.  
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada 
en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les 
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. Sense perjudici de la 
comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació farà públiques 
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les 
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o 
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de 
cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les 
ofertes. 
 
La Mesa de Contractació aixecarà acta de totes les actuacions que es portin a terme en 
el desenvolupament del procediment obert. La resolució d’aquesta serà argumentada i 
quedarà reflectida a les actes corresponents, juntament amb la votació, si escau, dels 
vots particulars. 

 
En un termini no superior a set dies naturals a comptar des de l'obertura del sobre A, la 
Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a l'obertura del sobre B. 
 
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar 
davant la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es 
recolliran en l’acta.  
 
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació 
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que 
depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les 
empreses, excepte els de les proposicions rebutjades, bé al mateix acte públic o 
interrompent aquest pel temps mínim necessari per a realitzar els càlculs corresponents. Es 
reanudarà, si s'escau, l'acte públic en el qual es donarà compte de la valoració de les 
ofertes econòmiques i la puntuació global de totes les ofertes i, d'acord amb la mateixa, la 
Mesa de contractació formularà la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació. 
 
De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les actes 
corresponents. La data, lloc i hora dels actes públics a què fan referència els apartats 
anteriors es faran públics al perfil de contractant, amb suficient antelació i es notificaran als 
licitadors per via correu electrònic. 

 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
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sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir 
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin 
del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició 
establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles 
en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa 
inviable. 

 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 
seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. 
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 

 
L'acte d'exclusió d'un licitador podrà ser notificat a aquest en el mateix acte públic, si fos 
possible per trobar-se algun representant de l'empresa present en l'esmentat acte o, en el 
seu defecte, amb subjecció al procediment establert en la Llei 39/2015. 
 

 
Clàusula 17. Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
més avantatjosa seran els que s’indiquen a continuació, d’acord als punts que es 
detallen per a cadascun d’ells: 
 
 criteris quantificables de forma automàtica: 40 punts 
 criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor: 20 punts 

 
CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
 
Els criteris avaluables de forma automàtica a tenir en compte a l’hora de considerar 
quina és la proposició més avantatjosa seran; de forma decreixent, els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:  
 
 1. Millores tècniques fins a 25 punts 
 
 a) BLOC 1: Gabinet de premsa i comunicació off-line: Fins a 10 punts 
 

- Parlaments, articles (2 punts): 1 punt per cada 2 parlaments/articles  
mensuals addicionals als previstos en el plec tècnic. 

 
- Reportatges (3 punts): 1 punt per cada reportatge anual amb premsa 

addicional als previstos en el plec tècnic. 
 

- Dossier de presentació del Geoparc (2 punts): elaboració d'un 
dossier del Geoparc Mundial UNESCO Catalunya Central per buscar 
patrocinadors i col·laboradors del projecte. 
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- Informe-anuari de serveis prestats (3 punts): elaboració d'un informe 
anual que inclogui la informació, infografies (textos i gràfics) i 
indicadors de tots els serveis prestats pels diferents departaments 
del Consell i que serveixi a mode de memòria anual d'activitats del 
Consell Comarcal. 
 

 

  b) BLOC 2: Dinamització de perfils de xarxes socials i comunicació online: Fins a 
15 punts 
 

- Facebook (4 perfils disponibles) (4 punts): 
 
 Facebook Consell Comarcal (1 punt): 1 punt per 2 posts 

setmanals més. 
 Facebook Rebost del Bages (1 punt): 1 punt per 2 posts 

setmanals més. 
 Facebook Geoparc (1 punt): 1 punt per 2 posts setmanals 

més. 
 Facebook Bages Turisme (1 punt): 1 punt per 2 posts 

setmanals més. 
 

- Twitter (4 perfils disponibles) (4 punts): 1 punt per cada 2 tuïts més al 
dia per cada perfil. 
 
 Twitter Consell Comarcal (1 punt): 1 punt per 2 tuïts diaris 

més. 
 Twitter Rebost del Bages (1 punt): 1 punt per 2 tuïts diaris 

més. 
 Twitter Geoparc (1 punt): 1 punt per 2 tuïts diaris més. 
 Twitter Bages Turisme (1 punt): 1 punt per 2 tuïts diaris més. 

 
- Instagram (2 perfils disponibles) (2 punt): 

 Instagram Geoparc (1 punt): 1 punt per 2 posts setmanals 
més. 

 Instagram Bages Turisme (1 punt): 1 punt per 2 posts 
setmanals més. 
 

- Disseny, edició i gestió del butlletí institucional mensual del Consell 
Comarcal del Bages (5 punts). 

 
2. Oferta econòmica: el preu de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una 
puntuació de fins 15 punts.  
 
S’aplicarà la fórmula següent: 
 

Pi = 15 * (Bi/Bmax) 
Pi = puntuació de l’oferta i 
Bi = Baixa del preu de l’oferta i = preu licitació – preu oferta i 
Bmax = Baixa màxima de totes les ofertes presentades 
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D’acord amb el que es disposa a  l’article 152 TRLCSP, els paràmetres objectius en 
funció dels quals s’apreciarà, si s’escau, que una proposició conté valors anormals o 
desproporcionats i no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió d’aquests 
valors anormals o desproporcionats, seran les propostes que compleixin ambdues 
condicions següents de manera simultània: 
 

- que el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels oferts. 
- que la puntuació obtinguda pel licitador en la resta de criteris, al marge de l’oferta 

econòmica, sigui igual o superior al 25% de la mitjana de punts obtinguts pels 
licitadors presentats, en aquests criteris. 

 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 
 
Es valorarà d’acord amb uns criteris subjectius la realització addicional a les obligacions 
previstes en el plec tècnic per part del licitador de les següents treballs: 

 
- Proposta per l’elaboració d’un pla de comunicació que desplegui els continguts de 

gabinet de premsa i comunicació off-line: 10 punts. 
 
 Es valorarà la qualitat del projecte i la coherència en el seu 

desenvolupament: 4 punts. 
 Valoració de les accions proposades, la seva concreció i periodificació: 4 

punts. 
 Propostes de formes de valorar el retorn, imputs o resultats de la 

implementació del pla: 2 punts.  
 

- Proposta per l’elaboració d’un pla de comunicació online i dinamització web i 
xarxes socials: 10 punts.  
 
 Es valorarà la qualitat del projecte i la coherència en el seu 

desenvolupament: 4 punts. 
 Valoració de les accions proposades, la seva concreció i periodificació: 4 

punts. 
 Propostes de formes de valorar el retorn, imputs o resultats de la 

implementació del pla: 2 punts.  
 

 
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o  
desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi  
presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si 
efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per 
contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa 
sol·licitarà a  l’empresa licitadora, mitjançant comunicació electrònica, les precisions que 
consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa 
licitadora disposarà d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la data de recepció 
de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.  
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Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa  
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de  contractació i es considerarà que la  
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini  
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ  
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè  
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
En el cas de que es produeixi un empat en la puntuació i per tal de desfer l'empat, es 
considerarà com a criteri prevalent el relatiu a l’oferta econòmica i a tal efecte es 
proposarà l'adjudicació del contracte a l'oferta que obtingui una major puntuació en 
aquest criteri. En cas que persisteixi l'empat, amb la mateixa consideració sobre les 
regles d'empat que la indicada en el paràgraf anterior, s'anirà analitzant 
comparativament i per ordre nominal la major puntuació en la resta de criteris 
automàtics, considerant-se més avantatjosa l'oferta que obtingui major puntuació en el 
criteri respectiu, agafant-se sempre per realitzar la comparativa la totalitat d'ofertes que 
hagin quedat empatades en primer terme. 
 
Si malgrat d’aplicar aquestes regles de desempat, l'empat segueix persistint, 
l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor d'aquella empresa que en el 
moment d'acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva plantilla un nombre 
de treballadors discapacitats superior al 2 per 100. Si diverses empreses licitadores que 
hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten que tenen relació laboral 
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, té preferència 
en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de 
treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 
 
Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es procedirà a realitzar un sorteig 
entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme, d'acord amb la mecànica 
que estableixi la mesa de contractació. En qualsevol cas, aquest sorteig serà públic. 
 
 
Clàusula 18. Garantia  
 
La garantia definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació (exclòs l’IVA), aquesta es pot 
dipositar en la Tresoreria del Consell Comarcal en qualsevol de les formes que preveu 
l’article 96 del TRLCSP. 
 
En els termes de l’article 222.2 TRLCSP es fixa un termini de garantia de tres mesos a 
comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització de 
l’objecte del contracte  
 
En els termes de l’article 104.2 TRLCSP, una vegada aprovada la liquidació del 
contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles responsabilitats, es 
retornarà la garantia definitiva o es cancel·larà l’aval o assegurança de caució, a petició 
de l’interessat.  
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Clàusula 19. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació i adjudicació  
 
Un cop la Mesa de Contractació hagi fet la proposta d’adjudicació, l’òrgan de 
contractació ha de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell 
en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a 
continuació: 
 
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) 
o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.  
 
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius 
conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, previstos en els articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.  
 
 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 d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el 
cens de persones obligades tributàriament.  

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

Seguretat Social: 
 

- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes 
de naturalesa tributària amb l’Estat.  

 
 

- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  

 
 
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els 
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà 
mitjançant una declaració responsable. 
 
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o 
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la 
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Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del 
RGLCAP.  
 
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents 
anteriors, si ha indicat en el DEUC o, en el seu cas, en la declaració responsable, que 
l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades 
nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i facilitant la informació 
necessària per accedir-hi.  
 
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent:  
 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 
jurídica. 
 
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i 
una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment. 
Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser 
còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. 
No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.  
 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del 
certificat de classificació corresponent.  
 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.  
 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
(excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu). 
 
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva 
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració 
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les 
persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà 
l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a 
l’inici de l’activitat contractada.  
 
- Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa esta integrada 
per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s’ha 
adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes.  
 
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o 
en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió  
 
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar la documentació següent, només 
si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb 
aquest plec:  
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- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP. 
 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
 
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva 
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració 
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les 
persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà 
l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici 
de l’activitat contractada. 
 
- Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa esta integrada 
per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s’ha 
adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes.  
 
La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada per 
l’empresa o les empreses licitadores que hagin presentat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament. Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada 
hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses 
afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el 
termini màxim de 3 dies hàbils.  
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació 
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la 
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. Si l’empresa no ha aportat la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat 
Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva, concorrent 
dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’article 60.2.a del TRLCSP. En aquest cas, el Consell Comarcal 
derivarà responsabilitats contra el licitador que per aquesta causa no permetés 
l’adjudicació del contracte a la seva oferta. Aquesta indemnització serà com a mínim 
equivalent a la diferència de valor entre la primera oferta seleccionada i la que finalment 
resulti adjudicada. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC 
o en la declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com 
en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector 
públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP. 
 
L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació, sense que pugui declarar deserta la licitació quan hi hagi 
alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el 
plec.  
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L’adjudicació s’ha d’acordar en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia 
següent de l’obertura pública de les proposicions. 
 
Transcorregut el termini indicat per efectuar l’adjudicació sense que aquesta s’hagi 
efectuat, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta. 
 
L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta de la Mesa de 
contractació, excepte en els casos següents: 
 
a) Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de l'ordenament 
jurídic. Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament al licitador en 
favor del qual es realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor 
de la següent proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció. 
 
b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser 
complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En 
aquest cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la 
valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic 
del servei corresponent. 
 
L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels informes 
esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació acordarà l'adjudicació a favor de 
la proposició econòmicament més avantatjosa que s’estimi que pot ser complerta a 
satisfacció del Consell Comarcal i que no sigui considerada anormal o 
desproporcionada. L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als licitadors i, 
simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de contractant. 
 
La notificació ha d’expressar els aspectes previstos al TRLCSP. 
 
En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s’hi ha d’indicar el termini en què 
s’ha de procedir a la formalització del contracte. 
 
 
Clàusula 20. Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 

 
 
 
TÍTOL IV. EXECUCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
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Clàusula 21. Condició especials d’execució 
 
L’empresa adjudicatària nomenarà un professional, com a mínim, llicenciat en 
periodisme, que serà el referent i interlocutor únic entre l’empresa adjudicatària i el 
Consell Comarcal del Bages. 
 
 
Clàusula 22. Obligacions del contractista 
 
a) L’adjudicatari està obligat a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 
social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals. 
 
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei 
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Administració derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.  
 
d) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la 
normativa de desenvolupament, en relació ambles dades personals a les quals tingui 
accés amb ocasió del contracte. La documentació i la informació que es desprengui o a 
la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades 
personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial 
per cap mitjà o suport.  
 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers 
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 
 
Clàusula 23. Persona responsable del contracte 
 
La gerent del Consell Comarcal del Bages serà la 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; 
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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.  
 
 
Clàusula 24. Modificacions del contracte 
 
Un cop perfeccionat, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en 
els supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb 
l’article 219 del dit text legal. 
 
El contracte es podrà modificar quan sigui necessari realitzar serveis addicionals que  
únicament pugui portar a terme l’empresa contractista, per raons econòmiques o  
tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un  
augment substancial de costos per a l’Administració. En tot cas, el màxim global d’una  
modificació per aquesta causa serà del 50 per cent del valor inicial del contracte. 
 
L’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a causa 
d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o  transmissió 
d’empresa o branca d’activitat es considera i es tramitarà com a una modificació del 
contracte. 
 
El contracte també es podrà modificar quan el valor de la modificació sigui inferior al 10 
per cent del valor inicial del contracte. Aquesta modificació es considerarà no substancial 
i, en tot cas, no pot alterar la naturalesa global del contracte. 
 
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista només es pot donar quan la 
necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies imprevisibles, sempre que no 
s’alteri la naturalesa global del contracte.  
 
Les modificacions del contracte no poden ser substancials 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 una modificació del contracte és substancial quan tingui com a resultat  
un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les  
condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver figurat  
en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats  
diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada  
inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació; que la  
modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d'una  
manera no prevista al contracte inicial; que la modificació ampliï de forma important 
l'àmbit del contracte; i que l’empresa contractista sigui substituïda en circumstàncies 
diferents de les previstes en aquesta clàusula.  
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Clàusula 25. 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 
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 26. Penalitats per demora 
 
Quan el contractista, per causes imputables a ell, hagués incorregut en demora respecte 
al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció prevista a l’article 
212.4 del TRLCSP.  
 
Cada cop que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  
 
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplet l’execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, 
indistintament, per al seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 
anteriorment.  

 
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, que serà 
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la 
garantia que s’hagués constituït, quan no poguessin deduir-se de les esmentades 
certificacions.  
 
 
Clàusula 27. Subcontractació i cessió 
 
No s’admet ni la subcontractació ni la cessió del contracte. 
 
Clàusula 28. Resolució del contracte 

 
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els  articles  
216.6, 223,225, 308 i 309 del TRLCSP. En particular, serà causa de resolució del 
contracte l’incompliment de les obligacions contractuals essencials especificades. 

 
També són causes de resolució del contracte: 
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- La modificació substancial de l’objecte del contracte, que hagués exigit un nou 
procediment de contractació. 
 
- El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació 
del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació. 
- El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un 
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats 
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea.  
 
- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les 
dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb 
l’objecte del contracte.  
 
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa 
l’article 224del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
Clàusula 29. Règim de recursos 

 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, 
compliment i extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu 
ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la 
legislació bàsica 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. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives  de 
l’Administració són  susceptibles de  recurs  potestatiu  de reposició , de conformitat amb 
el  que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les  
administracions públiques de Catalunya ,i la legislació bàsica 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 30. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX 1A (Declaració responsable que cal presentar juntament amb el DEUC) 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador 
únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura 
pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., 
declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte 
................................., 
 
a) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia 
expressa del fur propi. 
 
b) Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de 
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de 
les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. 
 
c) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent 
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
d) Que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions en el procés de 
contractació i, si escau, d’execució del contracte és (indicar adreça de correu electrònic) 
 
e) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició 
de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les persona/es 
autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os de telèfon/os 
mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per 
accedir a les notificacions; són: 
 

- (Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s 
corresponent/s (NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os mòbil/s) 
 

f) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i 
els homes. 
 
g) Que autoritzo 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. 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
(lloc i data ) 
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ANNEX 1B (Declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs) 

 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador 
únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública 
atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara 
sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte ................................., 
 
a) Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i 
la solvència requerida i 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, ni incursa en algun 
motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o, si es 
troba, que ha adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat. 
 
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, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia 
expressa del fur propi. 
 
d) Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de 
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de 
les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. 
 
e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent 
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
f) Que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions en el procés de 
contractació i, si escau, d’execució del contracte és (indicar adreça de correu electrònic). 
 
g) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de 
les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les persona/es 
autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os de telèfon/os 
mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per 
accedir a les notificacions; són: 
 

- (Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s 
corresponent/s (NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os mòbil/s) 

 
 
h) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat entre les dones i els homes. 
 
i) Que autoritzo l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i 
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amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del 
contracte.  
 
j) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb 
la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació 
requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. I per què consti, signo aquesta 
declaració responsable. 
 
(lloc i data ) Signatura 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ  I GESTIÓ DE  LES XARXES SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES

TÍTOL I. RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE


Clàusula 1. Objecte del contracte


L’objecte d’aquest plec és la contractació de la prestació del servei de comunicació i gestió de les xarxes socials del Consell Comarcal del Bages que es ressenyen en el Plec de prescripcions tècniques, el qual conforma el seu règim jurídic, juntament amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot el que no s’oposi a la primera. 

Clàusula 2. Naturalesa del contracte


El present contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de serveis, d’acord amb la delimitació dels tipus contractuals que efectua l’article 5.1 i l’article 10 del TRLCSP. 


El codi de classificació CPA-2002 és 74.40.13, i el codi de classificació CPV és 79340000-6 Serveis de publicitat i 9240000-5 Serveis d’agència de notícies.

Clàusula 3.  Legislació aplicable


El contracte es regirà:


· Pel present plec de clàusules administratives particulars i l’oferta del licitador que resulti adjudicatari, en la mesura en que aquesta sigui acceptada per l’òrgan de contractació.

· Pel plec de prescripcions tècniques.

· La Directiva 2014/24/UE del parlament europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004718/CE (en endavant Directiva 2014/24/UE) en tots aquells preceptes que siguin de directa aplicació.


· El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

· Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.


· El Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.

· El 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 que no s’oposi al TRLCSP.


· La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases de Règim Local.

· El 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, segons l'ordre de prelació que sigui aplicable.


· El Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

· El Plec de Clàusules administratives Generals del Consell Comarcal.


· Supletòriament el RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en allò que sigui d’aplicació.

· La resta de normes de dret administratiu que siguin d’aplicació, i en el seu defecte, per les normes del dret privat.


Clàusula 4. Procediment d’adjudicació del contracte i tipus de tramitació


La contractació que es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme mitjançant procediment obert, de conformitat amb allò que preveu l’article 138.2 del TRLCSP, i l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen els articles 150 a 152 del TRLCSP.

Clàusula 5. Termini del contracte


Aquest contracte tindrà una duració inicial de dos anys a comptar a partir del dia de la signatura del contracte. S’estableix una pròrroga de dos anys més, essent d'acceptació obligatòria per part del contractista. Les pròrrogues s’acordaran anualment per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts. La decisió de prorrogar haurà de notificar-se a l'adjudicatari amb una antelació mínima de dos (2) mesos a l'acabament del termini inicial.


TÍTOL II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE

Clàusula 6. Valor estimat del contracte (VEC)


El valor estimat del contracte, exclòs l’IVA, és de 114.704,00 € per als 2 anys inicials de la prestació del servei i les possibles pròrrogues. 

Clàusula 7. Tipus de licitació


El tipus de licitació es fixa en 28.676,00 euros/anuals, exclòs el 21% d’IVA el qual puja un import de 6.021,96 euros/anuals, resultant un preu mensual de 2.389,66 € (sense IVA), distribuïts en els següents preus unitaris:

		Servei

		Preu unitari/anual S/IVA

		21% IVA



		Servei de comunicació

		16.376,00 €

		3.438,96 €



		Servei de gestió xarxes socials Consell Comarcal

		1.800,00 €

		378,00 €



		Servei de gestió xarxes socials Rebost del Bages

		3.000,00 €

		630,00 €



		Servei de gestió xarxes socials Bages Turisme

		7.500,00 €

		1.575,00 €



		TOTAL

		28.676,00 €

		6.021,96 €





El tipus de licitació comprèn la totalitat del contracte. En aquest sentit, els preus consignats són indiscutibles, no admeten cap prova d’insuficiència. En aquesta licitació no es pot procedir a la lotització tenint en compte la necessitat de tenir un únic referent per a la gestió del servei en ordre a la immediatesa i coordinació necessaris.

Clàusula 8. Crèdit pressupostari


Complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament de l’objecte del contracte, la partida pressupostària a la qual s’imputarà aquest crèdit és l’aplicació 912.0.227.99 i 432.0.227.99 del pressupost vigent.

Clàusula 9. Retribució

La retribució es materialitzarà per mesos naturals vençuts, contra la presentació de factura per part del contractista, i el Consell Comarcal haurà d’abonar-la d’acord amb els terminis que estableix el TRLCSP. 

S’aplicaran les normes establertes a l’article 216 TRLCSP segons la redacció que li dóna la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons pel Finançament dels Pagaments a Proveïdors, i als articles 222 i 235 TRLCSP en la redacció que els dóna la disposició final setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. Com a conseqüència d’això: 

A) La Gerent serà la responsable de dur a terme, en relació a cada període de facturació, la confecció i la tramitació (per a l’obtenció de la seva aprovació) del document acreditatiu que els serveis s’han prestat d’acord amb les previsions del contracte. En qualsevol cas, l’aprovació del document corresponent haurà de tenir lloc dintre dels trenta dies següents a la prestació del servei. 

B) Així mateix, la Gerent, un cop executades en la seva totalitat les prestacions del contracte serà responsable de l’expedició de la corresponent acta de recepció o conformitat en un termini d’un mes des de la data de realització de les prestacions. Haurà, a més, de promoure l’aprovació i la notificació al contractista de la corresponent liquidació del contracte en un termini que permeti el pagament, en el seu cas, al contractista, del saldo resultant en un termini de trenta dies a comptar des de la data de l’acta de recepció o conformitat. 

Per tal de dur a terme la tramitació de les corresponents factures d’acord amb els criteris establerts a la disposició addicional trenta-tresena del TRLCSP, el contractista haurà de tenir en compte les següents dades: 

a) El contractista tindrà l’obligació de presentar les factures corresponents als serveis prestats davant el registre administratiu corresponent del Consell Comarcal del Bages, als efectes de la seva tramesa a la unitat administrativa que tingui atribuïda la responsabilitat de la seva tramitació.

b) S’identifica com a unitat administrativa amb competències en matèria de comptabilitat pública els serveis financers del Consell Comarcal del Bages.

c) S’hauran de complir les exigències regulades a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic.

Clàusula 10. Revisió de preus


No procedeix la revisió de preus de cap de les prestacions objecte del contracte, d'acord amb l'article 89 del TRLCSP, segons redacció de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, i en aplicació de l’article 9 del Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

Clàusula 11. Despeses dels anuncis


Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses de publicitat, amb un límit de 2.000,00 euros.

Les despeses de publicitat causades per la licitació en concreten en el pagament dels anuncis de licitació, adjudicació i formalització del contracte, fins i tot els publicats amb tarifa d’urgència.

TÍTOL III. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Clàusula 12. Òrgan de contractació, prerrogatives i jurisdicció


L'òrgan de contractació és la presidència del Consell Comarcal, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP.


L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compliment, modificar-lo per raons d'interès públic i acordar la seva resolució i els efectes d'aquesta. 


L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb expressa submissió als Jutjats de la província de Barcelona i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 


Clàusula 13. Capacitat per contractar i solvència

Estan capacitades per poder contractar amb el Consell Comarcal les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 74 a 82 TRLCSP i no incorrin en cap de les prohibicions per contractar de l’article 60 TRLCSP. 


També poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb l'article 59 TRLCSP. Cada empresa de les que compon l'agrupació ha d'acreditar la capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec; en aquest cas hauran d’indicar, en un document privat, el nom i les circumstàncies de les empreses participants, la proporció de cada una d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte els representarà de cara a l’Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (article 24 del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar signat pels representants de cada una de les empreses components de la Unió. 


L'activitat del licitador 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. 

Els licitadors hauran de comptar amb l’habilitació empresarial professional que legalment resulti exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del contracte. En aquest supòsit, la prestació requereix que l’oferta inclogui com a mínim els serveis d’un llicenciat en periodisme, sens perjudici que pugui treballar acompanyat d’un equip pluridisciplinar, i que disposi, com a mínim, del Certificat del nivell C de català, expedit pel Centre de normalització lingüística. Les empreses hauran de presentar una relació del personal que adscriuran a l'execució del contracte, amb indicació de les seves titulacions, acreditades mitjançant la presentació d’una còpia dels títols o currículums corresponents.


La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneix totes les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 

En aplicació de l’article 65 del TRLCSP per acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica i professional, els licitadors podran optar per l'aportació del certificat de classificació empresarial que correspon a Grup T) Subgrup 1. Serveis de publicitat, categoria 1 o bé aportar la documentació que s’indica més endavant en aquesta clàusula, d’acord amb el que especifica el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre. 

Documentació acreditativa de la seva solvència econòmica, financera, tècnica i professional, hauran d’aportar la següent: 


En relació a l’acreditació de la solvència econòmica, financera:


Els comptes anuals presentats i dipositats en el Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui dels tres últims anys conclosos, resultant necessari acreditar, per l’any amb volum més elevat, un volum d’almenys 60% del valor anual mig del contracte.

Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres Oficials, poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats pel Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. 


El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que la de l'objecte del contracte, la qual s'acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per l'interessat al curs dels últims cinc anys, avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l'import anual acumulat a l'any de major execució sigui igual o superior al 60% del preu de licitació.

A efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable a aquest últim s'atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyen uns i altres, i a la resta de casos a la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV. 


En cas de que no es presentin, tal i com es sol·licita i incloent totes les dades referides, no seran tinguts en compte. Si els licitadors no acrediten algun dels apartats anteriors, s’entendrà no justificada la solvència econòmica, financera, tècnica i professional i la seva proposta serà exclosa.


Clàusula 14. Notificacions electròniques per a les empreses


D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena del TRLCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.


Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició  a l’adreça web del perfil de  contractant de l’òrgan de contractació, accessible a  la Plataforma de contractació del Consell Comarcal del Bages:  


(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consell+Comarcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803)


Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.


Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.


El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la  data i hora de publicació de la informació publicada.

Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de  contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.


Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb el TRLCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


A aquests efectes, l’empresa ha d’indicar una adreça de correu electrònic–i, addicionalment, un número de telèfon mòbil–on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar-la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Un cop l’empresa rebi el correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es designada/es, mitjançant l’enllaç que se li enviarà a aquest efecte.

Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic


Clàusula 15. Presentació de les proposicions


Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i, en els termes de l’article 145.3 TRLCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d’una unió temporal d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o si es forma part d’una altra unió temporal que concorri a la licitació. L’incompliment d’aquest principi donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 


Les proposicions es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del Bages, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres excepte festius, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data de publicació de l’anunci del contracte en el BOPB, si bé, quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. 


En el cas que el licitador trameti la seva proposició per correu, haurà de justificar la data i l’hora de la imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus i anunciar-ho a l’òrgan de contractació mitjançant correu electrònic a l’adreça secretaria@ccbages.cat el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits la proposició no serà admesa si es rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat en l’anunci. Tanmateix, transcorregut el termini de deu dies naturals següents a la data esmentada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.

La presentació de les proposicions implica que el licitador accepta de manera incondicional el contingut del Plec de clàusules administratives particulars i altres documents de l’expedient de contractació.


Els licitadors han de presentar les seves proposicions en tres sobres tancats, identificats exteriorment en el seu anvers amb la menció “A”, “B” i “C”, tot indicant l’objecte del contracte i la raó social o el nom i cognoms del licitador. Igualment hi figurarà l’adreça, telèfon i adreça electrònica de contacte a efectes de notificacions.

Els tres sobres hauran d’estar obligatòriament signats en el seu exterior pel licitador o persona que el representi.


CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)


 a) Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs


Les empreses licitadores han de presentar bé el Document europeu únic de contractació (DEUC), o bé una declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B d’aquest plec, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en el plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

a.1) En el cas que s’opti per presentar el DEUC:


Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s’adjunta en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages, o bé utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació.

En aquest sentit, la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, sobre instruccions per emplenar el document europeu únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en versió catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne l’emplenament, i, en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el ROLECE.


El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant legal. A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 


En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de conformitat amb el que preveuen els articles 64 del TRLCSP i 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.


Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada. 


En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.


a.2) En el cas que s’opti per presentar declaració responsable:


La declaració responsable ha de contenir les dades generals identificatives de l’empresa licitadora i ha de fer referència a la capacitat suficient del representant per comparèixer i signar proposicions en nom de l’empresa, com també, si s’escau, a la resta d’aspectes relacionats en les lletres b), c), e) i f) següents.

A més, en el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de presentar, juntament amb la declaració responsable, un document on indiquin el nom de les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 


L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquet plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 


Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE, o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Notificació electrònica 


Indicació de l’adreça de correu electrònic –i, addicionalment, del número de telèfon mòbil– on rebre els avisos de la posada a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM, així com de la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions, d’acord amb els models que s’adjunten com a annex 1A o 1B en funció de si es presenta DEUC o declaració responsable de compliment dels requisits previs.

c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 


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 del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1A. Si es presenta una declaració responsable com a indicativa del compliment dels requisits previs, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B, la submissió, si s’escau, als jutjats i tribunals espanyols es manifestarà en la mateixa declaració responsable. 

d) Grup empresarial 

Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup. 

e) Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades 

Declaració de l’empresa de tenir, en cas d’estar obligada, la plantilla integrada per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o d’haver adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1A. Si es presenta una declaració responsable com a indicativa del compliment dels requisits previs, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B, la mateixa declaració ha de fer referència a aquesta circumstància.

f) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes 


Declaració de l’empresa, si s’escau, de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1A. Si es presenta una declaració responsable com a indicativa del compliment dels requisits previs, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B, la mateixa declaració ha de fer referència a aquesta circumstància. 

g) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 


Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 

CONTINGUT DEL SOBRE B (DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR)

Caldrà incloure en aquest sobre la proposta relativa a l’elaboració d’un pla de comunicació que desplegui els continguts de gabinet de premsa i comunicació off-line i/o proposta per l’elaboració d’un pla de comunicació online i dinamització web i xarxes socials, d’acord amb la clàusula 17 d’aquest plec.

En aquest cas, la inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o la inclusió de qualsevol informació de caràcter rellevant del sobre C en el sobre B comportarà l’exclusió del licitador, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.


CONTINGUT DEL SOBRE C (DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA)

Caldrà incloure en aquest sobre la següent documentació:


a) Proposició tècnica de millores, en el seu cas, de conformitat amb el següent model: 



"El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador  únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte ................................., es compromet a prestar el servei de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i amb les següents millores :


BLOC 1: Gabinet de premsa i comunicació off-line (únicament escriure en la proposició a presentar els que es proposen per part de l’empresa licitadora)

· (escriure 2 o 4) Parlaments, articles/mensuals més.

· (escriure 1, 2 o 3) Reportatge/s addicional/s amb premsa.

· (escriure sí o no) Dossier de presentació del Geoparc Mundial UNESCO Catalunya Central per buscar patrocinadors i col·laboradors del projecte.

·  (escriure sí o no) Informe-anuari de serveis prestats: elaboració d'un informe anual que inclogui la informació, infografies (textos i gràfics) i indicadors de tots els serveis prestats pels diferents departaments del Consell i que serveixi a mode de memòria anual d'activitats del Consell Comarcal.

BLOC 2:  Dinamització de perfils de xarxes socials i comunicació online 

· (escriure 0, 1 o 2 en cada casella de la proposició per part de l’empresa licitadora, corresponent a la producció addicional respecte els mínims establerts de pots o tuïts per cada xarxa social a dinamitzar)

		BLOC 2: Dinamització de perfils de xarxes socials i comunicació online



		Consell Comarcal del Bages

		Bages Turisme



		Facebook

		Twitter

		Facebook

		Twitter

		Instagram



		x post setmanal 


addicional

		x tuït diaris

addicional

		x post setmanal 


addicional

		x tuït diaris

addicional

		x post setmanal 


addicional



		Rebost del Bages

		Geoparc



		Facebook

		Twitter

		Facebook

		Twitter

		Instagram



		x post setmanal 


addicional

		X tuït diaris

addicional

		x post setmanal 


addicional

		x tuït diaris

addicional

		x post setmanal 


addicional





· (escriure sí o no) Disseny, edició i gestió del butlletí institucional mensual del Consell Comarcal del Bages.

Lloc, data i signatura del licitador.”


b) Proposició econòmica, de conformitat amb el següent model: 


"El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom  propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador  únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura públic atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte .................................,es compromet a prestar el servei de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per:

		Servei

		Preu unitari/anual S/IVA

		21% IVA



		Servei de comunicació

		€

		€



		Servei de gestió xarxes socials Consell Comarcal

		€

		€



		Servei de gestió xarxes socials Rebost del Bages

		€

		€



		Servei de gestió xarxes socials Bages Turisme

		€

		€



		TOTAL

		€

		€






Lloc, data i signatura del licitador.”

Clàusula 16. Mesa de contractació


La Mesa de contractació estarà formada pels membres següents: 


President:


· Conseller de l’Àrea de Comunicació del Consell Comarcal del Bages o persona de la Corporació en qui delegui.


Vocals:


· El Cap Tècnic de l’Àrea de Turisme o  persona en qui delegui.

· La Interventora del Consell Comarcal o persona en qui delegui.

· La Secretària del Consell Comarcal o persona en qui delegui.


Secretària:



- Administrativa de l’Àrea de Serveis Generals.


La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A de les empreses i comprovarà l’existència i la correcció del DEUC o de la declaració responsable, així com de la resta de documentació que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el que estableix aquest plec. 

Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a set dies. 

Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.

Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.

La Mesa de Contractació aixecarà acta de totes les actuacions que es portin a terme en el desenvolupament del procediment obert. La resolució d’aquesta serà argumentada i quedarà reflectida a les actes corresponents, juntament amb la votació, si escau, dels vots particulars.

En un termini no superior a set dies naturals a comptar des de l'obertura del sobre A, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a l'obertura del sobre B.


Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l’acta. 

Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses, excepte els de les proposicions rebutjades, bé al mateix acte públic o interrompent aquest pel temps mínim necessari per a realitzar els càlculs corresponents. Es reanudarà, si s'escau, l'acte públic en el qual es donarà compte de la valoració de les ofertes econòmiques i la puntuació global de totes les ofertes i, d'acord amb la mateixa, la Mesa de contractació formularà la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.

De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les actes corresponents. La data, lloc i hora dels actes públics a què fan referència els apartats anteriors es faran públics al perfil de contractant, amb suficient antelació i es notificaran als licitadors per via correu electrònic.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.

L'acte d'exclusió d'un licitador podrà ser notificat a aquest en el mateix acte públic, si fos possible per trobar-se algun representant de l'empresa present en l'esmentat acte o, en el seu defecte, amb subjecció al procediment establert en la Llei 39/2015.

Clàusula 17. Criteris de valoració


Els criteris de valoració a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran els que s’indiquen a continuació, d’acord als punts que es detallen per a cadascun d’ells:

· criteris quantificables de forma automàtica: 40 punts


· criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor: 20 punts


CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Els criteris avaluables de forma automàtica a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran; de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 


 1. Millores tècniques fins a 25 punts


 a) BLOC 1: Gabinet de premsa i comunicació off-line: Fins a 10 punts

· Parlaments, articles (2 punts): 1 punt per cada 2 parlaments/articles  mensuals addicionals als previstos en el plec tècnic.

· Reportatges (3 punts): 1 punt per cada reportatge anual amb premsa addicional als previstos en el plec tècnic.

· Dossier de presentació del Geoparc (2 punts): elaboració d'un dossier del Geoparc Mundial UNESCO Catalunya Central per buscar patrocinadors i col·laboradors del projecte.

· Informe-anuari de serveis prestats (3 punts): elaboració d'un informe anual que inclogui la informació, infografies (textos i gràfics) i indicadors de tots els serveis prestats pels diferents departaments del Consell i que serveixi a mode de memòria anual d'activitats del Consell Comarcal.

  b) BLOC 2: Dinamització de perfils de xarxes socials i comunicació online: Fins a 15 punts

· Facebook (4 perfils disponibles) (4 punts):

· Facebook Consell Comarcal (1 punt): 1 punt per 2 posts setmanals més.


· Facebook Rebost del Bages (1 punt): 1 punt per 2 posts setmanals més.


· Facebook Geoparc (1 punt): 1 punt per 2 posts setmanals més.


· Facebook Bages Turisme (1 punt): 1 punt per 2 posts setmanals més.


· Twitter (4 perfils disponibles) (4 punts): 1 punt per cada 2 tuïts més al dia per cada perfil.

· Twitter Consell Comarcal (1 punt): 1 punt per 2 tuïts diaris més.


· Twitter Rebost del Bages (1 punt): 1 punt per 2 tuïts diaris més.


· Twitter Geoparc (1 punt): 1 punt per 2 tuïts diaris més.


· Twitter Bages Turisme (1 punt): 1 punt per 2 tuïts diaris més.


· Instagram (2 perfils disponibles) (2 punt):

· Instagram Geoparc (1 punt): 1 punt per 2 posts setmanals més.


· Instagram Bages Turisme (1 punt): 1 punt per 2 posts setmanals més.

· Disseny, edició i gestió del butlletí institucional mensual del Consell Comarcal del Bages (5 punts).

2. Oferta econòmica: el preu de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una puntuació de fins 15 punts. 

S’aplicarà la fórmula següent:


Pi = 15 * (Bi/Bmax)

Pi = puntuació de l’oferta i


Bi = Baixa del preu de l’oferta i = preu licitació – preu oferta i

Bmax = Baixa màxima de totes les ofertes presentades

D’acord amb el que es disposa a  l’article 152 TRLCSP, els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà, si s’escau, que una proposició conté valors anormals o desproporcionats i no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió d’aquests valors anormals o desproporcionats, seran les propostes que compleixin ambdues condicions següents de manera simultània:


· que el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels oferts.

· que la puntuació obtinguda pel licitador en la resta de criteris, al marge de l’oferta econòmica, sigui igual o superior al 25% de la mitjana de punts obtinguts pels licitadors presentats, en aquests criteris.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR


Es valorarà d’acord amb uns criteris subjectius la realització addicional a les obligacions previstes en el plec tècnic per part del licitador de les següents treballs:


· Proposta per l’elaboració d’un pla de comunicació que desplegui els continguts de gabinet de premsa i comunicació off-line: 10 punts.

· Es valorarà la qualitat del projecte i la coherència en el seu desenvolupament: 4 punts.

· Valoració de les accions proposades, la seva concreció i periodificació: 4 punts.

· Propostes de formes de valorar el retorn, imputs o resultats de la implementació del pla: 2 punts. 

· Proposta per l’elaboració d’un pla de comunicació online i dinamització web i xarxes socials: 10 punts. 

· Es valorarà la qualitat del projecte i la coherència en el seu desenvolupament: 4 punts.


· Valoració de les accions proposades, la seva concreció i periodificació: 4 punts.


· Propostes de formes de valorar el retorn, imputs o resultats de la implementació del pla: 2 punts. 


En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o  desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi  presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a  l’empresa licitadora, mitjançant comunicació electrònica, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa  sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de  contractació i es considerarà que la  proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini  esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ  l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè  considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.


En el cas de que es produeixi un empat en la puntuació i per tal de desfer l'empat, es considerarà com a criteri prevalent el relatiu a l’oferta econòmica i a tal efecte es proposarà l'adjudicació del contracte a l'oferta que obtingui una major puntuació en aquest criteri. En cas que persisteixi l'empat, amb la mateixa consideració sobre les regles d'empat que la indicada en el paràgraf anterior, s'anirà analitzant comparativament i per ordre nominal la major puntuació en la resta de criteris automàtics, considerant-se més avantatjosa l'oferta que obtingui major puntuació en el criteri respectiu, agafant-se sempre per realitzar la comparativa la totalitat d'ofertes que hagin quedat empatades en primer terme.


Si malgrat d’aplicar aquestes regles de desempat, l'empat segueix persistint, l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor d'aquella empresa que en el moment d'acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100. Si diverses empreses licitadores que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, té preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.


Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es procedirà a realitzar un sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme, d'acord amb la mecànica que estableixi la mesa de contractació. En qualsevol cas, aquest sorteig serà públic.


Clàusula 18. Garantia 

La garantia definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació (exclòs l’IVA), aquesta es pot dipositar en la Tresoreria del Consell Comarcal en qualsevol de les formes que preveu l’article 96 del TRLCSP.


En els termes de l’article 222.2 TRLCSP es fixa un termini de garantia de tres mesos a comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització de l’objecte del contracte 


En els termes de l’article 104.2 TRLCSP, una vegada aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles responsabilitats, es retornarà la garantia definitiva o es cancel·larà l’aval o assegurança de caució, a petició de l’interessat. 


Clàusula 19. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació i adjudicació 


Un cop la Mesa de Contractació hagi fet la proposta d’adjudicació, l’òrgan de contractació ha de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a continuació:

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió. 


L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos en els articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma. 

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

· En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 

- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una declaració responsable.

A tal efecte són vàlides les certificacions trameses 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. 

En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents anteriors, si ha indicat en el DEUC o, en el seu cas, en la declaració responsable, que l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i facilitant la informació necessària per accedir-hi. 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent: 

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica.


- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat de classificació corresponent. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).

- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 


- Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes. 

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 


L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar la documentació següent, només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb aquest plec: 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.


- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.


- Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes. 

La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada per l’empresa o les empreses licitadores que hagin presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament. Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3 dies hàbils. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Si l’empresa no ha aportat la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva, concorrent dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 60.2.a del TRLCSP. En aquest cas, el Consell Comarcal derivarà responsabilitats contra el licitador que per aquesta causa no permetés l’adjudicació del contracte a la seva oferta. Aquesta indemnització serà com a mínim equivalent a la diferència de valor entre la primera oferta seleccionada i la que finalment resulti adjudicada.


Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en la declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP.

L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació, sense que pugui declarar deserta la licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec. 


L’adjudicació s’ha d’acordar en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent de l’obertura pública de les proposicions.


Transcorregut el termini indicat per efectuar l’adjudicació sense que aquesta s’hagi efectuat, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta.


L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte en els casos següents:


a) Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament al licitador en favor del qual es realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la següent proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció.


b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent.


L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació acordarà l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa que s’estimi que pot ser complerta a satisfacció del Consell Comarcal i que no sigui considerada anormal o desproporcionada. L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als licitadors i, simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de contractant.


La notificació ha d’expressar els aspectes previstos al TRLCSP.


En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s’hi ha d’indicar el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte.


Clàusula 20. Formalització del contracte


El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.


En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.


En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.


TÍTOL IV. EXECUCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 21. Condició especials d’execució


L’empresa adjudicatària nomenarà un professional, com a mínim, llicenciat en periodisme, que serà el referent i interlocutor únic entre l’empresa adjudicatària i el Consell Comarcal del Bages.


Clàusula 22. Obligacions del contractista

a) L’adjudicatari està obligat a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.


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

c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. 

d) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació ambles dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 

Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

Clàusula 23. Persona responsable del contracte


La gerent del Consell Comarcal del Bages serà la 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. 


Clàusula 24. Modificacions del contracte


Un cop perfeccionat, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal.


El contracte es podrà modificar quan sigui necessari realitzar serveis addicionals que  únicament pugui portar a terme l’empresa contractista, per raons econòmiques o  tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un  augment substancial de costos per a l’Administració. En tot cas, el màxim global d’una  modificació per aquesta causa serà del 50 per cent del valor inicial del contracte.


L’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o  transmissió d’empresa o branca d’activitat es considera i es tramitarà com a una modificació del contracte.


El contracte també es podrà modificar quan el valor de la modificació sigui inferior al 10 per cent del valor inicial del contracte. Aquesta modificació es considerarà no substancial i, en tot cas, no pot alterar la naturalesa global del contracte.


Qualsevol altra modificació del contracte no prevista només es pot donar quan la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies imprevisibles, sempre que no s’alteri la naturalesa global del contracte. 


Les modificacions del contracte no poden ser substancials 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 una modificació del contracte és substancial quan tingui com a resultat  un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les  condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver figurat  en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats  diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada  inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació; que la  modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d'una  manera no prevista al contracte inicial; que la modificació ampliï de forma important l'àmbit del contracte; i que l’empresa contractista sigui substituïda en circumstàncies diferents de les previstes en aquesta clàusula. 


Clàusula 25. 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 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 26. Penalitats per demora


Quan el contractista, per causes imputables a ell, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció prevista a l’article 212.4 del TRLCSP. 


Cada cop que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 


Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplet l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, indistintament, per al seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 


Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que s’hagués constituït, quan no poguessin deduir-se de les esmentades certificacions. 


Clàusula 27. Subcontractació i cessió


No s’admet ni la subcontractació ni la cessió del contracte.


Clàusula 28. Resolució del contracte


Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els  articles  216.6, 223,225, 308 i 309 del TRLCSP. En particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions contractuals essencials especificades.

També són causes de resolució del contracte:

- La modificació substancial de l’objecte del contracte, que hagués exigit un nou procediment de contractació.

- El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.


- El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. 

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article 224del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.


Clàusula 29. Règim de recursos


Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, compliment i extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica 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.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives  de l’Administració són  susceptibles de  recurs  potestatiu  de reposició , de conformitat amb el  que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les  administracions públiques de Catalunya ,i la legislació bàsica 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 30. Jurisdicció competent


L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.


ANNEX 1A (Declaració responsable que cal presentar juntament amb el DEUC)

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte


.................................,

a) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.

b) Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.


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


d) Que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions en el procés de contractació i, si escau, d’execució del contracte és (indicar adreça de correu electrònic)

e) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions; són:


- (Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s corresponent/s (NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os mòbil/s)

f) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i


els homes.


g) Que autoritzo 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.


I per què consti, signo aquesta declaració responsable.


(lloc i data )


ANNEX 1B (Declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs)


El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte .................................,


a) Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència requerida i 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, ni incursa en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o, si es troba, que ha adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat.

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, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.

d) Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.


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


f) Que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions en el procés de contractació i, si escau, d’execució del contracte és (indicar adreça de correu electrònic).


g) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions; són:

- (Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s corresponent/s (NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os mòbil/s)


h) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat entre les dones i els homes.


i) Que autoritzo 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. 

j) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data ) Signatura

APROVAT PER DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 251/17, DE 15 DE MAIG.





La secretària
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