
CONTRACTE DE SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC PER ALS SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS I PER AL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS. PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS. 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
A. Objecte del contracte: Serveis d'assessorament jurídic legal en matèria de Serveis 
Socials Bàsics i Servei d'Atenció i Informació a la Dona, a tècnics/ques i usuàries dels 
respectius serveis. 
Annex 2 TRLCSP: Categoria 21 
Codi CPV: 79100000-7 Serveis d'assessoria i informació jurídica 
 
B. Procediment i tramitació 
Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (art. 4.c  de la Directiva 2014/24 
UE) i tramitació ordinària, amb aplicació de mesures de gestió eficient 
Règim especial de revisió en matèria de contractes: No (art. 40.1.b TRLCSP). 
 

C. Departament responsable: Departament de Serveis Socials 
 
D. Plec de prescripcions tècniques: Sí. 
 
E. Dades econòmiques del contracte, pressupost de licitació: 
E1. Determinació del preu: Preu unitari: preu/hora 
E2. Pressupost del contracte a ofertar: 
a. Pressupost base......................................:  10.920,- €  

• Preu hora 42,- €/h 

• Estimació màxima hores/any: 130  
b. Import de l’IVA (21%)...............................:    2.293,20 € 
c. Total..........................................................: 13.213,20 € 
 
E3. Valor estimat del contracte (VEC).........:  27.027,- € 
 
F. Finançament i aplicacions pressupostàries: 01.2311.22604 i 01.2314.22604, en 
proporció 28% i 72%, respectivament 
 
G. Despesa plurianual: Sí 
 
H. Termini de durada del contracte: 2 anys (1 gener 2018 a 31 desembre 2019) 
 
I. Pròrrogues previstes: Sí, dues anuals per voluntat de les parts (2020 i 2021), més 6 
mesos màxim a la resolució del contracte. 
 
J. Modificacions previstes (art. 106 TRLCSP): Sí, quantitativa fins el 10 % del pressupost 
 
K. Variants: No 
 
L. Tramitació de l’expedient: Ordinària, amb aplicació de mesures de gestió eficient. 
 
M. Classificació empresarial: No és exigible (RD 773/2015, de 28 d'agost) 
 



N. Garantia provisional: No se n’exigeix 
 
O. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs 
 
P. Subcontractació: Possibilitat: No. 
 
Q. Revisió de preus: No. 
 
R. Criteris d'adjudicació 
 

CRITERIS PUNTUACIÓ MODE 

1. Oferta econòmica 50 
Fórmula 

2. Millores sense cost 10 

3. Proposta funcional, tècnica i metodològica 40 Judici de valor 

 
 

S. Presentació d'ofertes 
a) Que s'indica en la clàusula administrativa particular 16. 
b) Documentació: la que s'indica en les clàusules administratives particular 15. 
c) Lloc de presentació : Registre General del Consell Comarcal del Baix Penedès, plaça del 
Centre 10, 43700 el Vendrell. 
d) informació sobre clàusules administratives i tècniques: perfil de contractista: 
http://ccbp.eadministracio.cat/ 
 
T. Identificació dels òrgans que intervenen en el contracte 
T.1 Òrgan de contractació: Ple, delegat a la Junta de Govern 
T.2 Responsable de la comptabilitat pública: Intervenció General el Consell Comarcal 
del Baix Penedès 
T.3 Destinatari de la facturació: Intervenció General el Consell Comarcal del Baix 
Penedès 
 



 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EL 
CONTRACTE DE SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC PER ALS SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS I PER AL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS. 
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Clàusula 1. Objecte del plec, necessitats administratives a satisfer i divisió en lots 
 
El present plec de clàusules administratives particulars té per objecte l'adjudicació, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, aplicant mesures de tramitació eficient,  
del contracte per a la prestació del servei d’assessorament jurídic a professionals d’atenció 
social bàsica del Departament del Serveis Socials i a usuàries del Servei Informació i 
Atenció a la Dona (SIAD) del Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 
La necessitat pública que es pretén satisfer consisteix en proveir el Consell Comarcal 
d'assistència i assessoria jurídica per als Serveis Socials Bàsics i el Servei d'informació i 
atenció a la Dona, amb les característiques i extensió determinades als plecs de 
prescripcions tècniques. Altrament, aquesta necessitat administrativa porta causa de la 
legislació general de procediment administratiu i de transparència, accés a la informació i 
bon govern, tant estatal com catalana. 
 
Divisió en lots. No s'estableix la divisió en lots. Donada l’extensió del contracte, la seva 
divisió es considera antifuncional i ineficient. 
 
Clàusula 2. Òrgan de contractació i règim Jurídic. 
 
2.1 L’òrgan de contractació de l’Acord marc és la Junta de Govern Comarcal, que actua per dele-
gació expressa del Ple del Consell Comarcal, segons acord núm. 3 paràgraf 3.2.4 adoptat en sessió 
de 29 de juliol de 2015 i publicat al BOPT del 6 d'agost de 2015 - Número 182. També d’acord amb 
la Base 22 de les d’execució del Pressupost 2017, aprovada en sessió plenària de 21 de desembre 
de 2016. 
 
La Junta de Govern Comarcal està radicada a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, plaça 
del Centre, 5 (43700 el Vendrell), telèfon 977157164 i correu electrònic: secretaria@baixpene-
des.cat 
 
El Perfil de contractant de la Corporació es troba ubicat a la Plataforma de serveis de contractació 
pública, directament accessible des de la seu electrònica del Consell Comarcal: http://ccbp.eadmi-
nistracio.cat/ 



 
2.2 En allò que expressament no s’hagi previst en els plecs de clàusules particulars, es 
tindrà en compte, 
 
a) Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), amb les adaptacions  
resultants dels articles que tinguin efecte directe per manca de transposició de les Directives 
2014/23, de concessions, i 2014/24, de contractació pública, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014. 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Parlament de Catalunya, de mesures urgents 
en matèria de contractació. 
c) Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en la part no derogada i  amb les 
modificacions introduïdes per Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost. 
d) Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic. 
e) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
f) 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. 
g) Reial Decret Legislatiu 781/1986, Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local (TRRL). 
h) Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
i) Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955. 
j) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals. 
k) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
l) Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
m) Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de 
prevenció. 
n) Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. 
o) Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 
p) Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal. 
q) La normativa sectorial reguladora de l’activitat objecte del contracte, continguda 
essencialment en les següents disposicions legals: 

•  Carta de principis essencials de l’Advocacia europea y Codi deontològic dels advo-
cats europeus. Consell de l’Advocacia Europea de 31 de gener de 2008 

• Resolució JUS/880/2009, de 24 de març. Normativa de l’Advocacia catalana. 
 
r) Supletòriament, s’aplicaran la resta de normativa de Dret Administratiu, comunitària, 
estatal, autonòmica i local que afecti l’objecte i desenvolupament del contracte, i en el seu 
defecte les normes de Dret Privat. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, del plec, dels documents 
annexos que formen part del mateix, o de les instruccions o normes de tota índole 
promulgades pel Consell Comarcal que puguin tenir aplicació en l’execució d’allò pactat, no 
eximirà a l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment. 
 



Clàusula 3. Prerrogatives de l’Administració contractant, recursos i Jurisdicció competent. 
 
L’òrgan de contractació disposa, amb subjecció a l’article 210 del TRLCSP, de les 
prerrogatives d’interpretar el present contracte administratiu i resoldre els dubtes que 
sorgeixin durant el seu compliment. Igualment, podrà modificar-lo por raons d’interès públic. 
També podrà acordar la seva resolució i determinar els seus efectes, dins dels límits de la 
normativa de contractes administratius a que fa referència la clàusula anterior 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació, previ informe de la Secretaria, en l’exercici de 
les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament 
executius i posaran fi a la via administrativa. 
 
Les resolucions de l’òrgan de contractació exhaureixen la via administrativa i permeten la 
interposició de recurs potestatiu de reposició. Contra aquestes resolucions es pot 
interposar-se recurs contenciós administratiu davant Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, jurisdicció a què ambdues parts se sotmeten, amb renúncia de qualsevol altre 
fur que pogués correspondre’ls. 
 
Clàusula 4. Els licitadors, el contractista i el delegat del contractista 
 
Els licitadors són les persones físiques o jurídiques que concorren a aquest concurs públic 
amb la finalitat de resultar-ne adjudicataris. 
 
El contractista o adjudicatari és la persona física o jurídica a la que el Consell Comarcal del 
Baix Penedès li hi encarrega la prestació del servei objecte del contracte. 
 
El delegat del contractista és la persona física designada expressament pel contractista i 
acceptada prèviament pel Consell Comarcal, amb facultats suficients per ostentar la 
representació del contractista, per mitjà de la qual es canalitzaran totes les relacions que 
es derivin de l’execució del contracte. Aquesta persona estarà localitzable mitjançant telèfon 
durant el transcurs del servei per solucionar qualsevol dubte o problema que sorgeixi. 
 
Clàusula 5. Utilització de mitjans electrònics 
 
D’acord amb les previsions legals establertes, el conjunt de tràmits, actuacions i notificaci-
ons que es facin durant la fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest con-
tracte entre, d’una banda, les empreses licitadores i l’adjudicatari i, de l’altra, l’òrgan de 
contractació, es realitzaran amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, amb la única 
excepció de la presentació de proposicions que fa referència la clàusula setzena.  
 
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores es donaran d’alta com a interessades en 
l’anunci de licitació d’aquest contracte a través del formulari de subscripció que es posa a 
disposició en el Perfil de contractant del Consell Comarcal del Baix Penedès, mitjançant la 
Plataforma de serveis de contractació pública. El Perfil del licitador és un conjunt de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 
licitadora amb un seguit d’eines que facilita l’accés i gestió d’expedients de contractació del 
seu interès.  
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones identificades de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti la 
licitació.  
 



Per aquesta via, conjuntament i simultàniament amb el tauler electrònic d’anuncis que la 
Plataforma de serveis de contractació pública posa a disposició de la present licitació, es 
comunicaran els actes de tràmit a les empreses interessades. La informació publicada en 
el corresponent tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de la seva autenticitat, 
integritat, data i hora de publicació.  
 
Les resolucions i els actes de tràmit qualificats es notificaran amb la forma i amb els efectes 
establerts als articles 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú, mitjançant compareixença a la seu electrònica del Consell Comarcal. 
 
La formalització en document administratiu de l’adjudicació del contracte es farà mitjançant 
signatura electrònica.  
 
Qui representi legalment les empreses adjudicatàries haurà de posseir un certificat de sig-
natura electrònica reconeguda de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol 
entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana de Certificació, o bé DNI electrònic.  
 
Clàusula 6. Objecte del contracte i execució a risc i ventura 
 
L’objecte de la present contractació, que ve definida per aquesta clàusula com a contracte 
de serveis (art. 10 TRLCSP), no subjecte a regulació harmonitzada (art. 4 de la Directiva 
2014/24/UE), consisteix en la prestació del servei d’assessorament jurídic a professionals 
d’atenció social bàsica del Departament del Serveis Socials i a usuàries del Servei 
Informació i Atenció a la Dona (SIAD) del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb les 
característiques i extensió determinades als plecs de prescripcions tècniques. 
 
La codificació objecte del contracte és la següent és  CPV: 79100000-7 Serveis d'assessoria 
i informació jurídica 
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. El contractista no 
tindrà cap dret a la indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats, 
sinó en els casos i forma que determina i estableix l’article 231 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, en relació a la força major. 
 
Ara bé, en l’expedient s’haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures 
i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs 
realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys per esdeveniments naturals. 
 
Clàusula 7. Pressupost de licitació i valor del contracte 
 
Pressupost base de licitació: La base de la licitació pels serveis inclosos en el període de 
durada del contracte és per un import màxim de 13.200 € (IVA inclòs), que resulta de la 
suma dels següents conceptes: 

• Pressupost base..............: 10.920,- € (130 hores/any x 42 €/hora x 2 anys) 
• Repercussió  IVA (21%)...:   2.293,20 € 

 
El valor estimat del contracte (VEC, art. 88 TRLCSP) exclòs IVA és de 27.027,- €  
 
 
Clàusula 8.  Aplicació pressupostària i despesa plurianual. 
 



Aquest contracte es tramita en sistema de contractació avançada, en aplicació de la base 
35 de les d'execució del pressupost 2017. En conseqüència, en el pressupost 2018, 
aplicacions pressupostàries 01.2311.22604 i 01.2314.22604, en proporció 28% i 72%, 
respectivament, existirà consignació pressupostària suficient per fer front al present 
contracte en aquella anualitat, l’estimació màxima de la qual és de 6.606,60 €/any.  
 
Aquest contracte generà despeses durant el següent exercici pressupostaris: 

• 2019:  6.606,60,- € (IVA inclòs) 
 
Total despesa màxima per als dos exercicis és de 13.213,20 € (IVA inclòs) 
 
Clàusula 9. Durada del contracte i pròrrogues. 
 
El contracte tindrà una durada des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Per mútua voluntat de les parts, el contracte podrà ser prorrogat, de forma expressa, fins a 
dues vegades, pels anys naturals 2020 i 2001 (fins a 31 de desembre de 2021), sense 
possibilitat d'ulterior pròrrogues, llevant del que disposa la clàusula 30.4 d’aquest plec. 
 
El cas fortuït no habilita per incomplir el termini d’execució, fins i tot estant pendents de 
pagament factures aprovades. 
 
Clàusula 10. Còmput de terminis del procediment contractual. 
 
Els terminis inclosos en aquests plecs expressats en dies s’entendran naturals, llevat que 
s’indiqui que són hàbils. Els expressats en mesos i anys es computaran d’acord amb el que 
disposa la normativa vigent de procediment administratiu comú. 
 
Són dies festius els que estableixi l’Estat i la Generalitat de Catalunya, més les dues festes 
locals de la vila del Vendrell. La resta de dies són feiners, amb independència de la qualificació 
que tinguin a la resta de l’Estat. 
 
Cas que el darrer dia de presentació de proposicions coincideixi amb un dia festiu o amb 
dissabte, es traslladarà el termini fins al dia feiner següent. El mateix s’aplicarà a l’acte 
d’obertura de proposicions. 
 
Clàusula 11. Procediment d'adjudicació. 
 
En compliment del que estableix l'article 109.4 TRLCSP, el procediment obert es justifica 
per ser un dels procediments d'adjudicació ordinaris i no concórrer circumstàncies que 
recomanin acudir a un procediment restringit, ni cap dels supòsits que permeten la utilització 
de qualsevol altre tipus de procediment (art. 138.2 TRLCSP). 
 
Atès l'objecte, la tramitació del present contracte  s’ha d’entendre no subjecte a regulació 
harmonitzada. Altrament, tampoc supera el límit actualitzat de l'art. 16.1.b) del TRLCSP 
(categoria 7 de l'Annex II) 
 
El contracte a què es refereix el present plec és de naturalesa administrativa i es regirà per 
les normes a que fa referència la clàusula administrativa particular 2. 
 
El present plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques 
i altres documents annexos, revestiran caràcter contractual. El contracte s'ajustarà al 



contingut del present plec de clàusules administratives i les seves clàusules es consideraran 
part integrant del respectiu contracte. Queda exclosa i prohibida tota negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 
 
En cas de discordança entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents 
contractuals, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars en el qual es 
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte. 
  
Clàusula 12. Classificació exigible. 
 
No serà exigible la classificació dels licitadors pel contracte de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 65.1.lletra b del TRLCSP, i en el desenvolupament previst al Reial Decret 
773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
Clàusula 13. Acreditació de l'aptitud per contractar. 
 
Empreses licitadores. Podran concórrer a la present licitació les persones naturals o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin 
incurses en cap supòsit d’incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en 
l’article 60 del TRLCSP i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 
 
L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte i han de 
disposar d'una organització dotada d'elements personals i mitjans materials suficients per 
a la deguda execució del contracte, que és la manera més escaient per garantir-ho, amb 
l’especificitat d’aquesta especialitat. Atès que l’objecte del contracte versa sobre l’activitat 
d’una professió titulada i de col·legiació obligatòria per al seu exercici, s’haurà d’acreditar 
fefaentment aquesta circumstància en relació a persones físiques que materialment prestin 
l’assessorament legal. 
 
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en 
compte a les societats que pertanyin al grup, a efectes d’acreditació de la solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, si escau, 
de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la 
seva disposició els medis de dites societats necessaris per a l’execució del contracte. 
 
Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte de conformitat amb l’art. 59 RDL 3/2011. Cadascun dels empresaris 
que componen l’agrupació, haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la documentació a que 
fan referència les clàusules següents, havent d’indicar en document privat els noms i 
circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells i la 
persona o entitat que, durant la vigència del contracte ha d’ostentar la plena representació 
de tots ells davant l’Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió 
Temporal d’Empreses (art. 24 del RGLCAP). El citat document  haurà d’estar signat pels 
representants de cada una de les empreses components de la Unió. 
 
La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació incondicionada 
de les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable de que reuneix totes i cadascuna 
de les condicions exigides per contractar amb l’Administració. 



 
Les persones físiques o jurídiques d’Estats que no pertanyen a la Unió Europea hauran de 
justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que 
s’acompanyarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa 
estrangera admet a la seva vegada la participació d’empreses espanyoles en la contractació 
amb l‘Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als 
enumerats a l’article 3 del TRLCSP, en forma substancialment anàloga. 
 
Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea que, de conformitat amb la legislació de l’Estat en que 
estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació del que es tracti. Quan la 
legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una autorització 
especial o que pertanyin a una determinada organització per poder prestar el servei del qual 
es tracti, hauran d’acreditar que compleixen amb aquest requisit. 
 
Clàusula 14. Garanties 
 
No s’exigeix garantia provisional, de conformitat amb el que estableix l'art. 103 TRLCSP. La 
garantia definitiva l’haurà de dipositar el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. L’import d’aquesta garantia serà del 5% de l’import de l’adjudicació del 
contracte, IVA exclòs. L'adjudicatari pot constituir la garantia en qualsevol de les formes 
establertes a la normativa específica. A tall orientatiu pot utilitzar els models inclosos en els 
annexos 5 a 9 d'aquest plec. 
 
A la finalització del contracte es donarà trasllat per part de l’empresari de les reclamacions, 
responsabilitats o litigis conseqüència del contracte, si escau. Durant el termini de garantia 
que serà de DOTZE (12) mesos desprès de la finalització del contracte, l’empresa serà 
responsable de les reclamacions que com a conseqüència de la seva prestació tingui 
coneixement el Consell Comarcal. Durant aquest termini s’aplicarà allò establert al Reial 
Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques quant a les obligacions del contractista, així 
com en allò relatiu a la facultat de l’Administració. 
 
Al compliment del termini s’emetrà un informe per part del Departament de Tecnologia i 
Manteniment  sobre l’estat dels treballs realitzats. Si aquest fos favorable, el contractista 
quedarà rellevat de tota responsabilitat, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la 
garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents, 
que haurà d’efectuar-se pels òrgans competents. 
 
En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències 
imputables al contractista per una mala prestació del contracte, durant el termini de garantia, 
l’òrgan de contractació procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la 
deguda reparació de la prestació mal realitzada,. 
 
Clàusula 15. Documentació. 
 
Els licitadors presentaran TRES (3) sobres tancats i signats per ells mateixos o per persona 
que els representi, en els que s’indicaran a més de la raó social i denominació de l’Entitat 
concursant, el títol de la licitació, i contindran: 

• El primer (A) la documentació exigida per prendre part en el procediment 
• El segon (B) la proposició valorable per mitjà de judici de valor. 
• El tercer (C) la proposició valorable per aplicació automàtica de fórmules. 



 
Cas que per error s’incloguin documents del sobre B en el sobre C, la informació aportada 
no serà considerada per a la valoració de les ofertes. Però, si l'error patit consistís en 
haver inclòs documents del sobre C en el sobre B, la proposta serà automàticament 
exclosa del procediment de valoració. 
 
Un cop presentada una proposició no podrà ser retirada llevat que no s’efectuï l’adjudicació 
en el termini del SIS (6) MESOS, comptadors des de la data d’obertura de proposicions. 
 

Documentació administrativa. Sobre A 

 
1. Personalitat jurídica, capacitat d’obrar, compliment de les obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social, la representació i la declaració de no estar sotmesa a prohibició de 
contractar. Dues possibilitats: 
 

• Si el licitador té certificat d’inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses  
Licitadores (REELI), juntament amb una declaració responsable de la vigència de les 
dades que inclou (Annex 3) i declaració de no estar afectat de causa d'incompatibilitat 
(Annex 2). La presentació d’aquest certificat eximeix a l’empresa del lliurament 
material de la documentació que acredita la personalitat jurídica, capacitat d’obrar, el 
compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social, la representació i la 
declaració de no estar sotmesa a prohibició de contractar. La informació que no 
consta en el REELI haurà de ser aportada en tot cas. Es recorda que la documentació 
presentada haurà d'estar signada per la persona que figura com apoderada en el 
REELI 

 
• Si el licitador no consta inscrit en el Registre Electrònic d'Empreses  Licitadores 

(REELI) s'aportaran els documents originals testimoniats notarialment o validats per 
la Secretaria de la Corporació que s'indiquen a continuació: 

 
a) La capacitat d’obrar dels empresaris que foren  persones jurídiques que s’acreditarà 
mitjançant el CIF i l’escriptura de constitució i de modificació, si escau, inscrites al Registre 
Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui 
aplicable. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el que constin les 
normes per les que es reguli la seva activitat, inscrits, si escau, al corresponent Registre 
Oficial. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat 
Europea o signatàries de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acreditarà mitjançant la 
inscripció als Registres o presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I del 
RGLCAP, en funció dels diferents contractes. 
 
Les persones físiques o jurídiques d’Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de 
justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que 
s’acompanyarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa 
estrangera admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració  i amb els ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als 
enumerats en l’art. 3, en forma substancialment anàloga. Als contractes subjectes a 
regulació harmonitzada es prescindirà de l’informe sobre reciprocitat en relació amb les 
empreses d’Estat signataris d’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial 
de Comerç, segons disposa l’art. 55 RDL 3/2011. En el supòsit de concórrer un empresari 



individual acompanyarà el Document Nacional d’Identitat i, si escau, l’escriptura 
d’apoderament degudament legalitzada, o les seves fotocòpies degudament autenticades. 
 
b) Declaració responsable signada pel licitador que presenta l’oferta en la que es 
manifestin els següents extrems (s’adjunta model com a Annex 2): 

• No estar incursa l’empresa en les prohibicions per a contractar recollides en l’article 
60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La prova d’aquesta circumstància 
podrà fer-se per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 73 d’aquesta norma. 

• Estar al corrent en el compliment de les 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. 

• Que s’ha tingut en compte en l’oferta presentada les obligacions relatives a la 
fiscalitat, a la protecció del medi ambient, i a les disposicions vigents en matèria de 
protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals, d’acord 
amb l’establert a la clàusula 29 administrativa particular d'obligacions generals del 
contractista. 

• Que disposa efectivament dels mitjans humans i materials necessaris per a la 
correcta execució del contracte, sense afectar la totalitat dels recursos humans de 
l’empresa a l’execució del present contracte. 

• Que disposa d’una estructura organitzativa suficient per a la prestació del servei 
durant tota la vigència del contracte. 

• Que coneix el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives 
particulars i que es compromet a executar el contracte amb subjecció als esmentats 
plecs. 

• Que l’adreça de correu electrònic de l’empresa en la que el Consell Comarcal del 
Baix Penedès podrà efectuar les notificacions és la següent: (...) annex 6. 

 
c) DNI i poder bastant a l’efecte a favor de les persones que compareguin o signin 
proposicions en nom d’un altre. Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de 
figurar inscrit al Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per acte concret no és necessària 
la inscripció al Registre Mercantil, d’acord amb l’art. 94.1.5 del Reglament del Registre 
Mercantil. 
 
d) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències 
que de mode directe o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. 
 
e) Document acreditatiu d'haver abonat els drets corresponents a la validació de poders. 
 
f) Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre. 
 
2. En empreses de 50 o més treballadors. Declaració responsable, conforme al model 
fixat en l'Annex 4 al present plec, per la qual, de resultar adjudicatari, assumeix, l'obligació 
de tenir empleats, durant la vigència del contracte, treballadors amb discapacitat en un 2 
per 100, almenys, de la plantilla de l'empresa, si aquesta arriba a un nombre de 50 o més 
treballadors i el contractista està subjecte a tal obligació, d'acord amb l'article 38.1, de la 
Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social de Minusvàlids, o la d'adoptar les mesures 
alternatives desenvolupades reglamentàriament pel RD 364/2005, de 8 d'abril. 
 



3. Solvència econòmica, financera tècnica o professional, que tindrà caràcter selectiu: 
La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (REELI) del Departament de 
la Vicepresidència i Economia de la Generalitat de Catalunya acredita, segons el que hi 
estigui reflectit en el registre, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva 
solvència econòmica i financera, tècnica o professional. Per tant, tot i que l’empresa estigui 
inscrita al REELI, caldrà aportar tota aquella documentació que no consti en l’esmentat 
registre i que s'especifica a continuació: 
 
a) Solvència Econòmica i Financera. El criteri per a l’acreditació de la solvència 
econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de 
major volum de negoci dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja 
el valor anual mitjà del contracte (igual o superior a 8.190 € exclòs IVA). 
 
Forma d’acreditació de la solvència Econòmica i Financera. El volum anual de negocis del 
licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre, i si no per les dipositades en el 
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Alternativament, també es podrà acreditar justificant de l'existència d'una assegurança 
d'indemnització per riscos professionals (responsabilitat civil professional), mitjançant 
pòlissa vigent de responsabilitat civil que cobreixi l'activitat objecte del contracte, amb una 
cobertura mínima de 1.000.000 euros. 
 
b) Solvència Tècnica o Professional. Els criteris selectius mínims de solvència que han 
de complir els licitadors són els següents: a) Haver realitzat serveis o treballs de 
característiques similars en els darrers QUATRE (4) anys. b) Atès que l’objecte del contracte 
versa sobre l’activitat d’una professió titulada i de col·legiació obligatòria per al seu exercici, 
s’haurà d’acreditar fefaentment aquesta circumstància en relació a persones físiques que 
materialment prestin l’assessorament legal. 
 
Forma d’acreditació de la solvència Tècnica o Professional. Per acreditar els criteris 
selectius mínims de solvència tècnica o professional els licitadors hauran de presentar: a) 
Una relació dels principals serveis o treballs de característiques similars realitzats en els 
últims QUATRE (4) anys, que inclogui imports, dates i destinataris dels serveis, públics o 
privats. Aquesta relació haurà d’acreditar una experiència empresarial mínima de QUATRE 
(4) anys en la prestació del servei objecte del contracte. A aquesta relació li seran 
acompanyats els corresponents certificats de bona execució, acreditatius dels serveis o 
treballs realitzats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat 
del sector públic; o per certificat expedit pel subjecte privat, o a falta d’aquest darrer, per 
declaració responsable del licitador. 
 
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o 
superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte (igual o superior a 3.822 €). 
 

Descripció detallada del 
tipus de serveis 

Entitat adjudicatària Data adjudicació  
o execució 

Import de 
l'adjudicació (€) 

Aportació 
certificat o 
documentaci
ó acreditativa 

    Sí No 

    Sí No 



 
D'acord amb l'article 4 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, les empreses licitadores no estan obligades a acreditar 
documentalment, en el moment de la presentació d'ofertes, el compliment dels requisits de 
capacitat i solvència. Alternativament, podran presentar el formulari normalitzat del 
document europeu únic de contractació (DEUC) que estableix el Reglament (UE) 2016/17 
de la Comissió de 5 de gener de 2016 i que estarà disponible al Perfil del contractant del 
Consell Comarcal del Baix Penedès ubicat a la Plataforma Electrònica de Contractació 
Pública a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat 
 
Aquest document consisteix en una declaració formal i actualitzada de l'empresa 
interessada, en substitució de la documentació acreditativa dels requisits previs per 
participar en el procediment de licitació, que confirma que l'empresa compta amb les 
condicions d'aptitud requerides, inclosa la de no estar incursa en prohibicions per contractar, 
que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i, tècnica o professional, així 
com els demés criteris de selecció i requisits de participació que s'estableixen en els plecs. 
 
c) Declaració indicant les titulacions acadèmiques i professionals, així com l’experiència 
dels empresaris i del personal de direcció de l’empresa, i especialment, del personal 
responsable de l’execució del contracte que hauran d’acreditar suficientment el compliment 
d’allò establert als apartats de característiques del personal establert al plec de 
prescripcions tècniques. A aquesta descripció caldrà adjuntar els currículums vitae 
adjuntant còpia compulsada de les principals titulacions. 
 
d) Principis ètics: Declaració d’acceptació dels principis ètics i regles de conducta als quals 
els licitadors han d’adequar la seva activitat, d’acord amb el model que consta com annex 
5 d’aquest Plec.  
 
 

Documentació relativa la proposició valorable per mitjà de judici de valor. Sobre B 

 
Els licitadors hauran d’incloure en aquest sobre la documentació que doni resposta tant a 
les prescripcions tècniques com als criteris que depenguin de judicis de valor establerts a 
la clàusula 18 del present plec. 
 
En aquest sobre s’inclouran, si s’escau, els documents referents a la proposta funcional, 
tècnica i metodològica. Aquesta farà referència a: 
 

• Descripció organitzativa de l’entitat licitant  

• Perfil professional de les persones que prestaran el servei (advocat/da amb 
coneixements o experiència en les polítiques de gènere. Els juristes que prestin el 
servei d’assessorament legal hauran de ser llicenciats / graduats en Dret, col·legiats 
en exercici,  amb la formació específica i/o experiència en perspectiva de gènere i 
detecció de violència de gènere. 

• Com pensa abordar, des del punt de vista metodològic, les principals funcions del 
servei, quines són: 

o Assessorar en aspectes legals la tasca professional dels tècnics/ques 
d’atenció bàsica del Serveis Socials del Consell Comarcal. 

o Atendre les dones que necessiten assessorament legal o a associacions que 
tinguin relació amb els objectius del SIAD. L’assessorament legal serà sobre 
els àmbits següents: drets de família, violència de gènere, dret penal, drets de 
propietat, qüestions d’assetjament, dret laboral, entre d’altres. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/


o Donar orientacions a dones que han iniciat procediments legals de diferents 
tipus. 

o Atendre persones i/o famílies derivades dels SSB que precisen 
d’assessorament jurídic sobre diferents matèries (processos de separació, 
incapacitacions judicials, etc.). 

o Coordinar-se amb la resta de professionals. 

• Protocol o criteris per afrontar incidències que puguin sorgir. 
 
Aquest document s'haurà de desenvolupar amb una extensió no superior equivalent a 25 
fulls de mida DIN-A4, anvers i revers, escrits en lletra Arial de cos 12 amb interlineat senzill. 
 
Cada licitador únicament podrà presentar una sola proposició. Tampoc es podrà subscriure 
cap proposta d’unió temporal amb altres, si ho ha fet individualment o figuren en més d’una 
unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
propostes per ell subscrites. No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o 
errors que impedeixin de conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-
les. 
 
 

Documentació relativa a la proposició valorable per aplicació automàtica de fórmules.  
Sobre C 

 
1. Oferta econòmica. El contingut de l’oferta econòmica serà redactat segons el model 
recollit a l'annex 1A del present plec, sense errades o guixades que dificultin conèixer 
clarament allò que l’òrgan de contractació estimi fonamental per considerar les ofertes, i 
que, de produir-se, provocaran que la proposició sigui rebutjada. 
 
En la proposició haurà d’indicar-se, tal i com s’ha assenyalat, com a partida independent, 
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit que hagi de ser repercutit. 
 
2. Millores sense cost. El contingut de l’oferta de millores serà redactat segons el model 
recollit a l'annex 1B del present plec, sense errades o guixades que dificultin conèixer 
clarament allò que l’òrgan de contractació estimi fonamental per considerar les ofertes, i 
que, de produir-se, provocaran que la proposició sigui rebutjada. 
 
Clàusula 16. Presentació de proposicions, lloc i termini. 
 
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada per part del licitador de 
les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable de que reuneix totes i cadascuna de 
les condicions per contractar amb l’Administració. 
 
Les proposicions, introduïdes als sobres a què es refereix aquesta clàusula, es lliuraran en 
el termini que indiqui l'anunci de convocatòria, que respectarà el termini de QUINZE (15) 
dies naturals, a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci en el perfil 
contractant, d'acord amb el que estableix l'art. 8.a) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, 
de mesures urgents en matèria de contractació. 
 
Les proposicions es presentaran en el Registre general del Consell Comarcal del Baix 
Penedès (plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell), en mà, de les 9 a les 14 hores i fins al dia 
que aparegui indicat a l’anunci, que respectarà el termini mínim indicat. 
 



També hom pot presentar proposicions per correu. En aquest cas la persona interessada 
acreditarà, amb el resguard corresponent, la data de facturació de la tramesa a l’oficina de 
Correus i anunciarà el mateix dia al Registre de la corporació, per correu electrònic 
(secretaria@baixpenedes.cat) la remissió de la proposició. Perquè pugui considerar-se 
vàlidament presentada la proposició per correu, l’avís ha d’arribar al Registre de la 
corporació dins el termini (dia i hores) indicat a l'anunci. L'avís consignarà el número de 
l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador. Transcorreguts DEU 
(10) dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, la proposta no 
serà admesa en cap cas. 
 
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a més, els 
requisits establerts en la disposició addicional setzena del TRLCSP. 
 
El Consell Comarcal, d’acord amb l’article 53 del TRLCSP, inserirà tota la informació 
relativa a aquesta convocatòria (plec contractuals, terminis de presentació de proposicions, 
adjudicació...)  al perfil del contractant a http://ccbp.eadministracio.cat 
 
Clàusula 17. Formalitats i documentació de les proposicions. 
 
Els licitadors han de presentar TRES (3) sobres tancats i signats per ells mateixos o per 
persona que els representi, indicant-hi el nom i els cognoms, o la raó social de l’empresa 
licitadora, el títol de la contractació, el domicili, el telèfon, telèfon mòbil i l’adreça electrònica 
on el Consell Comarcal podrà practicar amb plena eficàcia les notificacions relacionades 
amb aquesta licitació i posterior execució del servei. 
 
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc 
subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la 
conseqüència de la no admissió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta 
norma. 
 
A l’interior de cada sobre s’ha de fer constar, en un full independent, la relació numerada 
dels documents que s’hi contenen. 
 
Els licitadors tindran dret a què se’ls lliuri un rebut amb les dades que es facin constar als 
llibres de registre. 
 
Clàusula 18. Criteris d'adjudicació 
 
Els criteris objectius que serviran de base per a l'adjudicació del contracte i la seva 
ponderació són els següents: 
 
A) CRITERIS VALORATS MITJANÇANT FÒRMULA: 

 
1. Oferta econòmica, fins a 50 punts:   
 
Millor preu ofert. El pressupost màxim de licitació és de 13.213,20 € (IVA inclòs). En cap cas 
procedirà l’adjudicació del contracte per un import superior. La fórmula d’avaluació per 
atribuir la puntuació esmentada serà la següent, (amb dos decimals): 
 
     Pressupost de l’oferta més barata 
Puntuació de l’oferta = 50 x ------------------------------------------------------------- 
     Pressupost de l’oferta que es puntua 



 
 
2. Millores sense cost, fins a 10 punts: 
 
Major nombre de millores sense cost addicional. La fórmula d’avaluació per atribuir la 
puntuació esmentada serà la següent, (amb dos decimals): 
 
        Nombre de millores de l’oferta que es puntua 
Puntuació de l’oferta = 10 x ---------------------------------------------------------------- 
           4 (Nombre màxim millores annex 1B) 
 
 
B) CRITERIS VALORATS MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 

 
3. Proposta funcional, tècnica i metodològica, fins a 40 punts: 
 
Es considerarà millor oferta la que presenti una millor proposta funcional, tècnica i 
metodològica.  
 
Es valorarà la coherència de la proposta globalment considerada, l'absència de 
contradiccions entre els diversos apartats, concreció, comprensibilidad i univocitat de les 
seves propostes i la seva capacitat per a ser efectivament executada sense especials 
dificultats. 
 
Concrecions sobre el sistema de puntuació per judici de valor: 
 
La puntuació definitiva dels criteris valorats per judici de valor serà la resultat de l'aplicació 
de la següent taula, inspirada en la Llei Weber-Fechner de la psicofísica sensorial o dels 
mínims intervals de percepció (MIPS), segons la qual per a que una diferència (E) entre 
dos estímuls físics pugui ser perceptiva, i per tant valorable de manera diversa, la diferència 
ha de ser a partir d'Eo = 15%, per a un mínim de SIS (6) intervals intermitjos, en progressió 
logarítmica, tal com es descriu a continuació: 
 

Interval Descripció literària del judici que mereix Percentatge 

1 No s'ajusta als plecs contractuals 0,00% 

2 Clarament insuficient 15,00% 

3 Insuficient 32,00% 

4 Acceptable 52,00% 

5 Supera les expectatives 75,00% 

6 Excel·leix 100,00% 

 
(Eo) Llindar absolut: mínima intensitat que ha de tenir un estímul per a ser percebut. 
(E) Llindar diferencial: mínima diferència perceptible. 
 
Exemple de valoració per judici de valors, segons el criteri exposats: 
 
 

 
Criteri 

Valoració a nivell de criteri 

Resultat Interval Descripció literària del 
judici que mereix 

Percentatge Punts 
criteri 

3. Proposta funcional, tècnica i metodològica 4 Acceptable 52,00 % 40 20,80 punts 



 
Finalment, s'espera de l'oferta del licitador que no caigui en contradiccions entre els diversos 
apartats, claredat en les descripcions, concreció, comprensibilidad i univocitat de les  
propostes, evitant expressions que es puguin prestar-se a diferents interpretacions, en 
especial, respecte dels compromisos que ofereixi assumir l’empresa. 
 
Clàusula 19. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 
 
S’apreciaran, en principi, com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles 
en què l’oferta econòmica es trobi en algun dels supòsits establerts a l'art. 85 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (RD 1.098/2001, de 12 
d'octubre) 
 
En el supòsit que alguna de les ofertes econòmiques pugui ser considerada anormal o 
desproporcionada, l’òrgan de contractació sol·licitarà la informació necessària per tal de 
determinar si l’oferta econòmica no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de 
valors anormals o desproporcionats en relació amb la prestació i s’hagi d’excloure, o per al 
contrari l’oferta resulti viable i s’hagi de tenir en compte per a l’adjudicació del contracte. 
Per aquest motiu, l’òrgan de contractació sol·licitarà al licitador per escrit les precisions que 
consideri oportunes sobre l’oferta econòmica i les pertinents justificacions. El licitador tindrà 
un termini màxim de CINC (5) dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la 
sol·licitud per presentar les justificacions per escrit. 
 
Transcorregut aquest termini si l’òrgan de contractació no rep les justificacions es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta i, per tant, el licitador quedarà exclòs 
del procediment de selecció. 
 
Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, l’òrgan de contractació 
examinarà la documentació corresponent per tal de decidir, o bé l’acceptació de l’oferta, 
perquè es pugui tenir en compte a tots els efectes per resoldre l’adjudicació del contracte, 
o bé el rebuig de l’esmentada oferta. 
 
Admeses les justificacions per l’òrgan de contractació s’han d’avaluar totes les ofertes de tots 
els licitadors admesos d’acord amb els criteris inicials establerts per determinar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
Clàusula 20. Consultes referents als plecs. 
 
Els licitadors podran realitzar les consultes que estimin necessàries sobre el contingut dels 
plecs, per tal d’elaborar les seves ofertes. El procediment establert a tal efecte serà el 
següent: 

• Els licitadors enviaran a través de correu electrònic les seves consultes a l’adreça 
secretaria@baixpenedes.cat 

• El termini màxim d’acceptació de les consultes serà fins al moment en què manquin 
DEU (10) dies naturals per a l’acabament del termini de presentació d’ofertes. 

• Les respostes a cada una de les consultes es realitzarà a través de correu electrònic 
al licitador fins al moment en què restin CINC (5) dies naturals per a l’acabament del 
termini de presentació d’ofertes. 

 
Clàusula 21. Mesa de contractació 
 
En els termes del que estableix l‘art. 320 del TRLCSP, l’òrgan de contractació estarà assistit 



per la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les ofertes. Seran 
membres de la Mesa les persones següents: Presidenta: qui ho és del Consell Comarcal, 
que pot delegar en un vicepresident. Vocals: els titulars de la Secretaria, de la Intervenció 
de fons i de la Tresoreria del Consell Comarcal i el coordinador del Departament de Serveis 
Socials. Secretària: la funcionària cap del negociat de Secretaria. Per motius d'absència o 
malaltia poden establir-se substitucions. La composició definitiva de la Mesa es publicarà al 
perfil contractant. 
 
La Mesa actua vàlidament en presència de la meitat més un dels seus membres (3), entre 
els quals s’hi comptarà, necessàriament, qui actuï de president i qui ho faci de secretari. 
Ordinàriament, els acords s’adopten per majoria simple i la presidència exerceix el vot de 
qualitat en cas d’empat reiterat. La secretària actua amb veu i sense vot. 
 
En el cas de la valoració de criteris i subcriteris per judici de valor, el vocal representant del 
departament responsable de la contractació emetrà un informe, resultant de l’estudi 
sistemàtic de les proposicions presentades. L’informe destacarà les utilitats particulars de 
cada proposta en relació a la necessitat pública que es pretén satisfer i inclourà proposta 
oberta d’avaluació, per rebuig de quatre dels sis intervals d’avaluació. Cada membre de la 
Mesa emet en seu judici de manera independent i el judici de la Mesa és la resultant de la 
mitja aritmètica de les valoracions dels seus membres, sempre  que superi el 0,60 de 
coeficient kappa de Fleiss, definit per la fórmula: 
 
k = (P – Pe) / (1 – Pe) 
 
d'on: 
 
k = coeficient de kappa de Fleiss 
P = (1/N) · Σn

i=1 Pi 
Pe = Σc

j=1 pj
2 

N= nombre de criteris o subcriteris a avaluar 
c= nombre d'intervals 
n= nombre de membres de la Mesa 
Pi =  1 / (n · (n-1)) · Σc

j=1 nij · ( nij -1) 
pj =  1 / (N · n)· ΣN

i=1 nij 
 
Si no se supera el coeficient adés indicat, es procedirà a una segona ronda d'avaluacions. 
Si es continua sense superar el coeficient, es calcularà descomptaran les avaluacions  més 
extremes i en darrer cas, decidirà la Presidència. 
 
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels 
tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 
 
Clàusula 22. Obertura de la documentació i classificació de les proposicions. 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de pliques, s’ha de reunir la Mesa de 
Contractació, la qual qualifica prèviament els documents presentats. A tal efecte, la 
presidenta ha d’ordenar l’obertura del sobre A (documentació administrativa). Si la Mesa 
observa defectes esmenables en la documentació presentada, pot concedir un termini no 
superior a TRES (3) dies naturals perquè el licitador esmeni l'error. La Mesa de Contractació 
determina les pliques acceptades per reunir tots els requisits exigits en el plec de clàusules 
administratives particulars i declara exclosos la resta de licitadors, als quals se'ls notificarà 
oportunament. 



 
Seguidament, la Mesa procedirà a l’obertura del sobre B i encarregarà els informes tècnics 
que consideri necessaris. 
 
Una vegada finalitzada la fase interna de l'activitat de la Mesa i quan aquesta disposi dels 
informes tècnics sol·licitats, iniciarà la fase pública per mitjà de la convocatòria al perfil del 
contractant del lloc, data i hora en que tindrà lloc l'acte d'obertura del sobre C (propostes 
valorables per aplicació de fórmules). Amb aquesta finalitat, tots els licitadors es consideren 
citats, sense més tràmits, a aquest acte públic. 
 
En aquest acte s'iniciarà donant compte dels acords adoptats sobre admissió o inadmissió 
de pliques. Seguirà amb la puntuació de les proposicions valorables mitjançant judici de 
valor, tot donant vista de les pròpies proposicions i dels informes tècnics. Es clourà l'acte 
públic obrint i llegint les propostes valorables de forma automàtica i, si és possible, 
anunciant el licitador que hagi obtingut la major puntuació. 
 
Una vegada efectuades les obertures de les documentacions tècniques i proposicions 
econòmiques, les ofertes són valorades per la Mesa de Contractació, d’acord amb el que 
disposa el TRLSCP (RD Legislatiu 3/2011), que eleva a l’òrgan de contractació una relació 
valorada, puntuada i ordenada per ordre decreixent, d'acord amb els criteris objectius fixats 
en el plec de clàusules administratives particulars, i d’acord amb els aspectes tècnics i 
econòmics establerts a aquest plec. A tal efecte, podran sol·licitar-se quants informes 
s’estimin necessaris per adoptar la resolució esmentada. 
 
Si alguna proposició no tingués concordança amb la documentació examinada i admesa, 
excedís del pressupost màxim de licitació, variés substancialment el model establert, o 
comportés errada manifesta en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part 
del licitador que pateix d’errada o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada en 
resolució motivada. 
 
En el cas que l’oferta més avantatjosa, segons els termes de l’article 150 i següents del 
TRLCSP, correspongui a una Agrupació d’Empreses (UTE) i hagi de procedir-se a 
l’adjudicació del contracte a l’Agrupació d’Empreses esmentada, aquestes hauran 
d’acreditar la constitució de la mateixa, en escriptura pública, dins del termini atorgat per a 
la formalització del Contracte, i NIF assignat a l’Agrupació. 
 
La Junta de Govern comarcal requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa per tal que, dins del termini de DEU (10) dies hàbils, a comptar des del dia 
següent a aquell en què rebi el requeriment per part del Consell Comarcal, presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir-ne de 
forma directa l’acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès 
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’art. 64.2 TRLCSP i d’haver 
constituït la garantia definitiva. 
 
Cas que el licitador, en el moment de presentació de les ofertes no hagués acreditat 
documentalment la seva capacitat i solvència, serà requerit en aquest tràmit de fer-ho. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 



En cap cas procedirà l’adjudicació del contracte per un import superior al pressupost màxim 
de la despesa assenyalada en el present plec. 
 
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o 
les desestimades un cop obertes, seran arxivades a l’expedient. Adjudicat el contracte i 
transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagin interposat, la 
documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. 
 
Clàusula 23. Adjudicació 
 
La Junta de Govern, pel delegació expressa del Ple del Consell Comarcal, adjudicarà el 
contracte dins dels CINC (5) dies hàbils següents a la recepció de la documentació a què 
fa referència la clàusula anterior del present plec, d’acord amb allò establert a l’art. 151.3 
del TRLCSP, sempre que el licitador hagi presentat la documentació dita i hagi acreditat que 
reuneix les condicions exigides a l’efecte. 
 
L’adjudicació del contracte haurà de concretar i fixar els termes definitius del contracte. Així 
mateix, no podrà declarar-se deserta la present licitació quan existeixi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren al present plec. 
 
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en 
els casos previstos legalment. 
 
Clàusula 24. Notificació de l’adjudicació i recursos davant el TCCSP 
 
L’adjudicació serà motivada, L’acord d’adjudicació es notificarà a l’empresa adjudicatària, 
així com a la resta d’empreses licitadores, amb la forma i amb els efectes establerts als 
articles 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, 
mitjançant compareixença a la seu electrònica del Consell Comarcal. Simultàniament, es 
publicarà en el perfil de contractant, sens perjudici d’allò previst en l’article 153 del TRLCSP, 
en relació a informació no publicable, quant a la comunicació de determinades dades 
relatives a l’adjudicació.  
 
Atesa la quantia, no es pot interposar recurs especial en matèria de contractació davant 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (art. 40.1.b TRLCSP). 
 
Clàusula 25. Formalització del contracte. 
 
El contracte es formalitzarà en document electrònic administratiu, no més tard de QUINZE 
(15) dies hàbils següents al de la notificació, en la forma prevista a l’art. 156.3 del TRLCSP. 
 
A petició del contractista s’elevarà el contracte a escriptura pública, sent a la seva costa les 
despeses de l’atorgament. En aquest cas, el contractista ve obligat al lliurament d’una còpia 
autoritzada a l’administració contractant i en cap cas es podran incloure en el document en 
què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin l’alteració dels termes de l’adjudicació. 
 
Quan per causes imputables al contractista, no es pogués formalitzar el contracte dintre del 
termini assenyalat, es resoldrà el mateix amb pèrdua de la fiança i indemnització dels danys 
i perjudicis ocasionats, podent-se adjudicar al licitador o licitadors següents a aquell, per 
ordre de les seves ofertes, comptant amb la conformitat del nou adjudicatari. 
 
Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits a un tercer sempre que es 



compleixin els requisits establerts a l’art. 226 TRLCSP. 
 
La contractació per l’adjudicatari de la realització parcial del contracte amb tercers estarà 
subjecta als requisits establerts en l’art. 227 TRLCSP, i el pagament a subcontractistes i 
subministradors haurà d’ajustar-se a lo disposat en l’art. 228 TRLCSP. 
 
A la resta d’efectes, la formalització dels contractes es regirà pel que disposa l’art. 156 
TRLCSP. 
 
El contractista signarà digitalment, juntament amb el contracte, la resta de la documentació 
annexa, com a prova de la seva voluntat de donar compliment fidel. El contracte incorporarà 
com a annexos: 
 
a) Aquest plec de clàusules administratives particulars 
 
b) El plec de prescripcions tècniques particulars 
 
c) L’oferta econòmica i de millores 
 
d) El document de constitució de la garantia definitiva 
 
Clàusula 26. Responsable supervisor de l'execució del contracte 
 
L’òrgan de contractació podrà designar una persona física o jurídica, vinculada a l’ens 
contractant o aliena a ell, com a responsable del contracte, qui supervisarà l’execució del 
mateix, comprovant que la seva realització s’ajusta a allò establert al contracte. El 
supervisor informarà al coordinador del Departament de Serveis Socials del Consell 
Comarcal, el qual seguirà un procediment equivalent a l'establert a la clàusula 37 
 
Clàusula 27. Abonaments al contractista. 
 
El contractista tindrà dret al pagament de l'efectivament executat, d’acord amb els preus 
convinguts (amb el corresponent Impost sobre el Valor Afegit), mitjançant factura mercantil 
electrònica i es referiran els serveis fets durant el mes natural anterior al seu lliurament. 
 
Si transcorregut l'esmentat termini, el Consell no hagués fet efectiu el certificat aprovat, es 
reconeix a l'adjudicatari, prèvia sol·licitud escrita, l'interès legal establert a la normativa estatal 
sobre les quantitats que s'han de pagar. 
 
Si el Consell considera que els serveis no han estat prestats d'acord amb els plecs de 
clàusules i de prescripcions tècniques, posarà en coneixement de l'adjudicatari l'esmentada 
circumstància, que pot incloure la suspensió del pagament, a l'efecte que aquest presenti les 
al·legacions que convinguin al seu dret, resolent en darrera instància el Consell. Contra 
aquesta resolució l'adjudicatari podrà adoptar les mesures legalment establertes. 
 
El contractista s'abstindrà d'utilitzar les factures com l'objecte d'un contracte d'endós mercantil. 
Això no obstant, podrà cedir el seu crèdit a altri. En el document de cessió es presentarà al 
Registre General, signat pels representants legal del cedent i del cessionari, i hi constarà 
necessàriament la presa de raó de la Intervenció comarcal, sense la qual, el contracte entre 
particulars no vincularà de cap manera l’Administració. Feta la presa de raó de la cessió, l’ordre 
de pagament s’expedirà a favor del cessionari. En tot cas, el Consell Comarcal  podrà oposar 
al cessionari les excepcions de pagament i els mitjans de defensa que tingués contra el cedent 



i especialment aquelles que procedeixin en el cas d’embargament dels drets del contractista 
meritats com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
D’acord amb la normativa general reguladora de la facturació electrònica, aquesta 
administració accepta la recepció de factures que compleixin amb els requeriments 
següents: 

• L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es 
garantirà mitjançant signatura electrònica reconeguda. 

• El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit 
mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a www.facturae.es, ajustant-
se el format de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced Electronic 
Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903. 

• El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT bé utilitzant la 
bústia de lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d’aquest Consell 
Comarcal o bé través de les plataformes de facturació electròniques adherides al 
servei e.FACT. 

 
Clàusula 28.  Alteracions i revisió de preus. 
 
L’adjudicatari no podrà sol·licitar cap alteració de preus, llevat en els increments de 
prestació de serveis que pugui determinar el Consell Comarcal. Pel contrari vindrà obligat 
a suportar les reduccions corresponents del preu quan Consell Comarcal acordi una 
reducció en la prestació del servei si aquesta està determinada per: 

• Aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària. 
• Reducció o supressió de l'àmbit competencial. 

 
El present contracte no estableix revisió de preu. 
 
Clàusula 29. Obligacions generals del contractista 
 
El contractista té l’obligació de prestar el servei contractat amb subjecció estricta al present 
plec de clàusules administratives, al plec de prescripcions tècniques i també a tota l’altra 
documentació complementària d’aquests, la qual li serà comunicada formalment amb 
garantia del respecte del seu dret a audiència prèvia. 
 
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i dels serveis 
realitzats, i també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a 
tercers degut a les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte. 
 
El contractista té l’obligació de complir les disposicions legals vigents en matèria fiscal, 
mediambiental, de protecció de l’ocupació, de condicions de treball i de prevenció de riscos 
laborals. El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom, s’obliga 
durant l’execució del servei a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats 
i assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial Decret 1.627/1997, 
de 24 d’octubre.  L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la 
infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, 
implicarà l’assumpció de quantes responsabilitats jurídiques, econòmiques i d’altres tipus 
se’n poguessin derivar. Sense perjudici d’això, la Corporació podrà requerir al contractista 
perquè acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions. 
 



L'adjudicatari prestarà el servei amb independència i autonomia organitzativa i metodològica, 
de manera que en cap cas no s'entendran jeràrquicament dependents del Consell Comarcal 
del Baix Penedès, sens perjudici de les facultats d’inspecció, control i vigilància que es 
reserven als òrgans del Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 
Clàusula 30. Obligacions particulars del contractista. 
 
L'adjudicatari haurà de complir els requisits que a continuació es relacionen: 
 
1. Execució del contracte: El contractista adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica 
dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les 
conseqüències i dels danys i desperfectes produïts pel Consell Comarcal o per a tercers 
per les omissions, errors, mètodes inadequats, inadequada realització del servei i en 
general de qualsevol activitat derivada de la prestació del servei, sense que sigui eximent 
ni atorgui cap dret la circumstància que els representants del Consell Comarcal del Baix 
Penedès els hagin examinat o reconegut durant la seva elaboració o acceptat en 
comprovacions , valoracions o recepcions parcials, havent d'indemnitzar a l'administració i 
als tercers tots els danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la interposició de 
reclamacions, incloses les despeses derivades de les esmentades reclamacions. 
 
En tot cas, l'adjudicatari respondrà de qualsevol reclamació d'un tercer contra el Consell 
Comarcal del Baix Penedès, derivada de l'activitat d'aquell. Si el contracte s'executés de 
forma compartida amb més d'un professional, tots respondran solidàriament de les 
responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. L'execució del contracte es realitzarà 
amb estricta subjecció al que preveu el present plec de clàusules administratives particulars 
i prescripcions tècniques particulars, la proposició econòmica, la documentació tècnica i les 
millores proposades per l'adjudicatari, i d'acord amb les decisions que s'adopti i les 
instruccions que es dictin pel Consell Comarcal del Baix Penedès i pel responsable del 
contracte, si s'hagués designat. 
 
L'adjudicatari haurà de garantir el manteniment del servei durant el termini d'execució del 
contracte, amb independència de problemes laborals propis o dels proveïdors. 
 
L'execució del contracte es realitzarà pel contractista amb les responsabilitats establertes a 
l'article 305 del TRLCSP. 
 
En cas de produir-se una suspensió del contracte, s'estarà al que estipula l'article 220 del 
TRLCSP i normes de desenvolupament. Si l'Administració acordés una suspensió dels 
treballs, s'aixecarà la corresponent acta de suspensió. 
 
L'òrgan de contractació determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, disposant per a tal fi de les 
prerrogatives establertes a l'article 307 del TRLCSP 
 
2.  A més de l'obligació d’executar el servei en la forma indicada en els plecs de clàusules, el 
contractista tindrà les obligacions següents: 
 

• Satisfer l'import total dels costos de personal, material, productes, maquinària, 
amortitzacions, assegurances socials i impostos. 

• Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal suficient per 
l'adequada prestació del contracte. 

• Estar sempre al corrent de les seves obligacions tributàries. 



• Complir amb les disposicions i condicions de seguretat, salut i higiene establertes en 
els reglaments, ordenances o convenis laborals vigents. Ésser directament 
responsable, davant qualsevol organisme públic, de totes les obligacions i 
prestacions que la legislació social vigent estableix per al personal. 

• Executar el contracte amb prohibició absoluta de cedir-lo o subrogar-lo, llevat 
d'autorització expressa del Consell Comarcal el Baix Penedès. 

• Mantenir permanentment informat el Consell Comarcal de les incidències rellevants 
relacionades amb l’execució del servei i atendre amb diligència les sol·licituds 
d’informació que li adreci el Consell Comarcal. 

 
3. Penalitats per demora o compliment defectuós. L'adjudicatari resta obligat al compliment 
del termini d'execució del contracte i dels terminis parcials fixats per l'Administració. Si 
arribat el terme de qualsevol dels terminis citats, el contractista hagués incorregut en mora 
per causes imputables al mateix, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte 
o per la imposició de penalitats econòmiques assenyalades en a la clàusula 42 d'aquest 
plec. 
 
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la realització 
del mateix. Igualment estarà obligat a complir els terminis parcials que, si s'escau s'hagin 
assenyalat i la realització de les prestacions objecte del contracte dins dels terminis 
estipulats. 
 
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per 
danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Administració, originats per la demora del 
contractista. 
 
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista, s'estarà al que disposa 
l'apartat 2 de l'article 213.2 TRLCSP. 
 
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l'Administració. 
 
L'import de les penalitats per demora es deduirà de les factures i, si escau, de la garantia 
de conformitat amb el que disposa l'art. 99 RGLCAP. 
 
En cas de compliment defectuós de la prestació o compliment de l'execució parcial de les 
prestacions per part del contractista, el Consell Comarcal, podrà optar per la resolució del 
contracte amb pèrdua de la garantia definitiva o per la imposició de penalitats econòmiques 
proporcionals a la gravetat de l'incompliment, en una quantia que podrà arribar al 20 per 
100 de l'import total de l'adjudicació. 
 
L'òrgan de contractació determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, disposant per a tal fi de les 
prerrogatives establertes a l'article 307 TRLCSP. 
 
4. A la finalització del contracte: Extingit el contracte, incloent durada inicial i pròrrogues, per 
exhauriment del termini o per resolució, i fins que no s’hagi dut a terme una nova adjudicació 
del servei, a requeriment del Consell Comarcal, el contracte quedarà obligatòriament prorrogat 
pel contractista, en les mateixes condicions, i per un màxim de SIS (6) mesos a partir de la 
data de l'extinció. 
 
Clàusula 31. Gestió del personal destinat al contracte. 



 
• El contractista està obligat a complir les normes vigents en matèria fiscal, laboral, de 

seguretat social i de seguretat i salut en el treball, quedant el Consell Comarcal 
exonerat de qualsevol responsabilitat per aquest incompliment. 

• El personal que l’empresari destini a l’execució del contracte no tindrà vinculació 
laboral ni de cap altre tipus amb el consell Comarcal, havent de ser contractat en el 
règim o modalitat que legalment correspongui per l’adjudicatari, sense que pugui 
vincular de cap forma tal contractació a cap servei d’aquest Consell Comarcal. Per 
això en cap cas assistirà aquest personal el dret a què ni el Consell Comarcal, ni 
altre empresari que es faci càrrec del servei, si es resol el contracte de serveis inicial, 
se subrogui en el seu contracte de treball atès que no concorren els supòsits que per 
a la successió d’empresa estableix l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. 

• L'adjudicatari se subjectarà en tot moment a la legislació social vigent en cada 
moment i, en especial, a la reglamentació aplicable als treballs de la classe i 
circumstàncies del servei concedit, inclosa la de previsió, accidents de treball i 
Seguretat Social. 

• L'adjudicatari ha de complir les seves obligacions corresponents al personal adscrit 
a l’empresa, de la manera prevista a les disposicions legals vigents i ha d’abonar a 
tot el personal empleat en la prestació del servei els havers i els salaris fitxats als 
convenis col·lectiu corresponents de cada sector. 

• L'adjudicatari organitzarà, sota la seva responsabilitat, els sistemes de gestió de 
personal i d’organització del treball, de forma que en resulti la major eficàcia possible 
en la prestació del servei. En particular preveurà la suplència del personal durant els 
períodes de baixa laboral i vacances amb altre de reserva de la mateixa categoria. 

• L'adjudicatari vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del 
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions 
exercides respecte de l'activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte. 

• Excepte en aquells supòsits en els quals per la naturalesa de les prestacions objecte 
del contracte aquestes hagin de prestar-se en les dependències de l'Administració, 
la prestació dels serveis s'efectuarà en les dependències o instal·lacions pròpies de 
l'adjudicatari. 

 
Clàusula 32.  Drets del contractista. 
 
Se li reconeixen al contractista els següents drets: 
 

• Capacitat d’autoorganització en la prestació del servei 
• Obtenir l'ús dels béns de domini públic que siguin necessaris pel al funcionament del 

servei. 
• Obtenir assistència i protecció del Consell Comarcal davant de qualsevol impediment 

que pugui obstaculitzar la prestació del servei   
• A rebre les dades que necessiti per a la implantació dels mòduls. 
• A que se li mantinguin actualitzades les llistes d'usuaris setmanalment. 

 
Clàusula 33.  Protecció de dades personals. 
 
El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no essent 
públics o notoris, estiguin relacionades amb l’objecte del contracte i dels que tingui 
coneixement amb ocasió del mateix, tant durant la seva execució com una vegada finalitzat 
per compliment del mateix o per qualsevol altra causa de resolució. 
 
El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament de les dades de caràcter 



personal a què accedeixi de les quals sigui responsable el Consell Comarcal. Així mateix, 
les dades personals objecte de tractament per part del contractista no seran aplicades o 
utilitzades amb una finalitat diferent a l’establerta en el marc de la prestació dels serveis 
contractats. En aquest sentit, el contractista s’obliga a: 
 

• A realitzar un tractament de dades que es limitarà a les actuacions necessàries per 
desenvolupar correctament els serveis contractats. Per dur a terme qualsevol 
activitat que excedeixi allò inicialment previst i que tingui per objecte el tractament o 
la utilització de les dades o dels fitxers del Consell Comarcal serà necessari el 
consentiment per escrit del Consell Comarcal. 

 

• A tractar les dades personals com informació confidencial i d’acord amb el deure de 
secret professional. Aquest deure afecta a tot el personal i servei tècnic del 
contractista que pugui accedir i/o tractar les dades dels sistemes i/o fitxers del 
Consell Comarcal en el transcurs de la prestació de serveis contractats, fet pel qual 
l’adjudicatari s’obliga a donar a conèixer i exigir al personal de la seva empresa que 
realitza els serveis del contingut de les presents obligacions. La present obligació de 
confidencialitat s’estén també als codis, identificacions d’usuari i/o a les claus d’accés 
dels sistemes del Consell Comarcal pugui facilitar al contractista per al 
desenvolupament de la seva prestació de serveis. 

 

• A adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la 
seguretat de les dades, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 i el Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, amb la finalitat d’evitar l’alteració, pèrdua, accés o 
tractament no autoritzat de les dades de l’adjudicatari. El contractista s’obliga a 
implantar les mesures de seguretat que s’estipulen com a Nivell alt. 

 

• A no cedir a terceres persones les dades de caràcter personal a les quals tingui accés 
encara que sigui amb la finalitat de conservar-les. En el supòsit que el contractista 
manifesti la seva necessitat de comunicar a un tercer les dades de caràcter personal 
contingudes en els fitxers de titularitat del Consell Comarcal dels efectes del 
compliment dels serveis, la cessió només es podrà fer prèvia autorització expressa i 
per escrit del Consell Comarcal i sota la supervisió d’aquest. Tot això s’entendrà 
també tenint present l’establert en el paràgraf següent. 

 

• En el cas que per al compliment dels serveis contractats, fos necessària la 
comunicació de les dades a tercers -Administracions Públiques, bàsicament- 
aquesta transmissió es farà ajustant-se a la finalitat que així ho justifiqui. 

 

• A no copiar o reproduir la informació facilitada pel Consell Comarcal a menys que 
sigui necessari per al seu tractament i segons els termes previstos en la present 
obligació. Les còpies o reproduccions estaran sotmeses a les mateixes obligacions 
de confidencialitat i seguretat previstes en el aquest contracte. 

 

• A la finalització de la relació contractual entre les dues parts, el contractista s’obliga 
a retornar per un mitjà segur els suports o documents que continguin dades de 
caràcter personal dels fitxers del Consell Comarcal. Si el retorn físic no és possible, 
o a més a més del retorn físic, el contractista s’obliga a disposar dels mitjans 
suficients que permetin la destrucció de les dades personals del Consell Comarcal 
que hagin pogut quedar en el seu propi sistema o suports de tractament de dades. 
La devolució i/o destrucció de les dades haurà de ser acreditada al Consell Comarcal 
de forma fefaent. 



 
Les obligacions de confidencialitat derivades del contracte, que s’iniciaran des de la 
presentació de les proposicions a la licitació, tindran una vigència coincident amb la durada 
definitiva del contracte incloses les possibles pròrrogues.  
 
Nogensmenys, el contractista està obligat a retornar al Consell Comarcal totes les dades 
personals de les que disposi per raó de les prestacions objecte d’aquest contracte, 
independentment del suport o arxiu en què estiguin emmagatzemades, en el termini màxim 
de DOS (2) mesos des de la data de finalització de la prestació. 
 
Les dades generades per a la realització del servei són dades del Consell Comarcal, i per 
tant, s’ha de garantir que queden en propietat del Consell. 
 
 
 
Clàusula 34. Despeses del contracte. 
 
Totes les despeses de preparació, adjudicació i formalització del contracte, com també els 
impostos, contribucions, arbitris i taxes que gravin sobre aquest, o sobre l'objecte de la con-
tractació, aniran sempre a càrrec del contractista, fins i tot en el supòsit que legalment estigui 
previst el dret de repercussió. 
 
Conseqüentment, en qualsevol cas, s'entendran inclosos en el preu del contracte els 
següents conceptes: 
 

• Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució d  serves, així com les 
generals del contracte. 

• El benefici industrial del contractista. 
• El pagament de l’IVA, que s’entendrà inclòs dins del preu d’adjudicació. 
• Les de formalització pública del contracte d’adjudicació, si fos el cas. 
• Les despeses, tributs i altres llicències, permisos i autoritzacions de qualsevulla 

persones, organismes i entitats, tant públiques com privades, que siguin necessàries 
per a l'execució de les obres. 

• Les despeses de pòlisses d'assegurances. 
 
A aquest efecte, el Consell Comarcal podrà abonar-los prèviament, i repercutir-los 
posteriorment al contractista, mitjançant reintegrament a càrrec del pagament del contracte o 
de la seva garantia. 
 
Clàusula 35. Cessió del contracte. 
 
El contractista no podrà en cap cas cedir a tercers el contracte, ni part dels drets i 
obligacions que se'n derivin. 
 
Clàusula 36. Subcontractació. 
 
El contractista no podrà en cap cas subcontractar part de l’execució del contracte. 
 
Clàusula 37. Inspeccions, controls de qualitat i obligació del contractista a facilitar informació. 
 
El Consell Comarcal del Baix Penedès, durant tota la prestació del servei, realitzarà les 
actuacions de control i seguiment necessàries per tal de garantir el bon funcionament del 



servei i vetllar pel compliment de les condicions de qualitat especificades en aquest plec. 
 
El Consell Comarcal, conjuntament o alternativa a la designació de supervisor a que fa 
referència la clàusula 26 d'aquest plec, podrà designar al personal tècnic necessari per 
portar a terme les tasques de control i seguiment del servei. El personal tècnic del Consell 
Comarcal, farà visites de control “in situ” per verificar les condicions de qualitat del servei. 
A tal efecte el contractista donarà ordres al seu personal, per que facilitin tota la informació 
i permetin l’accés del personal del Consell Comarcal del Baix Penedès als recintes. 
 
El tècnics del Consell Comarcal emetran els corresponents informes sobre les condicions 
de cada visita, i les mesures que es derivin de cada un dels informes, que siguin 
competència de l’empresa contractista, hauran de ser assumides i resoltes per la pròpia 
empresa, i els compromisos adoptats per l’empresa hauran de ser informat per escrit al 
Consell Comarcal del Baix Penedès. Les ordres i instruccions a l'empresa es vehicularan a 
través del coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal. 
 
L’adjudicatari complirà o farà complir aquestes disposicions sempre que li siguin ordenades 
per escrit i no s’oposin a la recta interpretació d’aquest plec. En cas de dubte o discrepància, 
i sense perjudici de la seva obligació d’executar-les provisionalment, el contractista sotmetrà 
la diferència al criteri de l’òrgan comarcal competent, el qual resoldrà el que sigui més 
adequat a l’interès general. 
 
El Consell Comarcal del Baix Penedès realitzarà durant el termini de prestació enquestes 
per valorar el nivell de satisfacció dels clients del servei. Els resultats obtinguts en les 
enquestes seran enregistrats en informes de valoració per part del Consell Comarcal i 
s’informarà oportunament al contractista. Aquest estarà obligat a donar compliment a les 
accions correctores que se’n derivin, informant per escrit al Consell Comarcal de la 
temporalitat de les mateixes.   
 
El contractista resta obligat a subministrar al Consell Comarcal del Baix Penedès, en 
qualsevol moment, tota la informació que precisi relacionada amb el contracte. 
 
En cap cas, les actuacions inspectores i les peticions d'informació dirigides al contractista 
seran considerades com una ingerència del Consell Comarcal del Baix Penedès en 
l'execució del contracte, ni comportaran una participació de el Consell Comarcal del Baix 
Penedès en la responsabilitat del contractista. 
 
Clàusula 38. Responsabilitat del contractista per incompliment de les seves obligacions. 
 
Serà obligació del contractista realitzar l'objecte del contracte, amb subjecció al que preveu 
aquest plec de clàusules, dins el termini assenyalat en la condició anterior, el qual serà exigit 
rigorosament per la corporació. L’Administració eludeix tot tipus de responsabilitat a 
conseqüència de perjudicis que el contractista pugui ocasionar en l’execució del servei, per la 
qual cosa, se’l considerarà com a únic responsable. 
 
L'incompliment del termini d'execució, sempre que ho fos per causa imputable a l'adjudicatari, 
facultarà l'Administració perquè pugui, discrecionalment i ponderant els perjudicis ocasionats 
pel retard, resoldre el contracte amb la pèrdua de la fiança o aplicar les penalitats prescrites 
per les disposicions vigents. 
 
L'import de les penalitats per demora no podrà excedir el 20% del pressupost d'adjudicació, 
per la qual cosa, una vegada abastat aquest límit es resoldrà el contracte i es podrà exigir, 



amb independència de la pèrdua de la fiança, la indemnització que correspongui per danys 
i perjudicis ocasionats pel retard o l'incompliment imputable a l'adjudicatari. 
 
Clàusula 39. Règim sancionador. 
 
El règim sancionador es regula pel que disposen les normes legals aplicables, i a més són 
específiques d'aquest contracte les infraccions i sancions que s'assenyalen en aquest plec. 
Es considera infracció  sancionable tot incompliment per l'adjudicatari de les obligacions de fer, 
no fer o suportar que li assenyala aquest plec, o bé de la normativa aplicable al servei de 
transport adaptat. 
 
Les sancions tenen caràcter contractual, de forma que el contractista accepta expressament 
que pot ser sancionat en la forma prevista en aquest plec. 
 
Si persones dependents del contractista incorren reiteradament en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona prestació del servei contractat, el Consell pot requerir d'aquell 
la seva substitució. En qualsevol cas, el substitut ha de complir els mateixos requisits que 
l'antecessor. 
 
La imposició de sancions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible 
resolució del contracte. 
 
Si la gravetat de la infracció comesa ultrapassa l’àmbit sancionador i sense perjudici d’aquell, 
el gerent  donarà trasllat dels fets als dels tribunals de justícia. 
 
Clàusula 40. Infraccions. 
 
A banda de les infraccions establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars, el 
quadre general d'infraccions en què pot incórrer el contractista és el següent: 
 
40.1. Són infraccions lleus: 
 

• No respectar les normes de funcionament del servei, si l'incompliment no es pot 
conceptuar com a greu o molt greu. 

• No mantenir la netedat i el bon estat de l'aparença dels mitjans del servei, o que 
aquests presentin un estat indecorós. 

• La lleugera incorrecció del personal depenent de l’adjudicatari envers els 
usuaris/àries, els pares del usuaris/àries, els companys de treball, els inspectors dels 
serveis comarcals, els agents de l'autoritat, el Consell o els seus representants. 

• La negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 
• Les discussions entre operaris durant la prestació del servei. 
• Si el delegat del contractista no contesta un requeriment del responsable del 

contracte en un termini a superior a 23 hores. 
• Cometre infraccions greus quan per la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants 

fan que no siguin considerades com a tals. 
• En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit 

inexcusables, i també tota infracció no recollida en les dues clàusules següents, 
sempre que el perjudici causat al servei es pugui conceptuar com a lleu. 

 
40.2 Són infraccions greus: 
 

• La reincidència en les faltes lleus. S'entén per reincidència haver estat sancionat 



anteriorment dues vegades per qualsevol falta lleu, en el termini de dos mesos. 
• Prestar el servei sense complir les condicions reglamentàries i, en especial, la manca 

dels elements de seguretat i salubritat necessaris per a cada prestació. 
• Prestar parts del servei mitjançant un tercer no autoritzat, utilitzar un material diferent 

del previst per a cada prestació o posar en perill o pertorbar la correcta prestació del 
servei. 

• La interrupció no justificada ni prèviament anunciada del servei durant més d'una 
hora, en horari hàbil d'oficina, fins i tot dins del marge anual establert a la clàusula 9 
(4%, en còmput mensual). 

• A l'acció o omissió, o conjunt d'accions o omissions que tinguin entitat suficient per a 
ser considerades una demora o compliment defectuós d'alguna de les parts del 
contracte. 

• No complir el servei en les condicions contractuals establertes, si el perjudici no es 
pot conceptuar com a molt greu. 

• La manca de la consideració o del respecte deguts del seu personal depenent de 
l’adjudicatari envers els beneficiaris i/o usuaris/àries, els companys de treball, els 
inspectors dels serveis comarcals, els agents de l'autoritat, el Consell o els seus 
representants. 

• Demorar per més de quatre setmanes el lliurament de la documentació requerida pel 
Consell. 

• Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el 
manteniment dels mitjans o del material del servei. 

• Incomplir de qualsevol de manera no greu la normativa sobre protecció de dades de 
caràcter personal. 

• Utilitzar el servei com a suport d'elements publicitaris o propagandístics. 
• Modificar el servei sense causa justificada i sense notificació prèvia i per escrit al 

Consell. 
• L'estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en 

les inspeccions tècniques com a defectuós. 
• Les accions o omissions en exercici del servei que siguin manifestament il·legals, 

quan causin perjudici a l'Administració o als usuaris/àries i no constitueixin falta molt 
greu. 

• La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que no sigui 
constitutiva de falta molt greu. 

• Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control o a impedir que 
siguin detectats els incompliments injustificats dels deures i les obligacions pròpies 
del contractista. 

• Les baralles entre personal durant la prestació del servei. 
• Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies 

atenuants fan que no se les pugui conceptuar com a tals. 
• En general, l'incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres del Consell 

relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, i també tota infracció 
no recollida en aquesta clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui 
conceptuar com a greu. 

 
40.3. Són infraccions molt greus: 
 

• La reincidència en la mateixa falta greu, o haver estat sancionat per la comissió de 
tres faltes greus, tot això en el període d'un curs acadèmic. 

• Exercir l'activitat sense les autoritzacions administratives necessàries. 
• Incompliment de normes de deontologia professional. 
• El retard en l'inici de la prestació del servei, després d'haver estat adjudicat 



definitivament, si no hi ha una causa de força major. 
• Incomplir greument la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, 

divulgar la imatge dels usuaris/àries o no adoptar les mesures bàsiques de protecció 
de la infància i la joventut. 

• Aplicar indegudament als usuaris/àries preus, tarifes o tributs per la prestació dels 
seus serveis. 

• Cedir, subrogar, traspassar, arrendar o establir qualsevol gravamen que afecti 
totalment o parcialment el servei, sense obtenir abans el consentiment del Consell 
en la forma prevista en aquest plec. 

• Ocupar o dedicar els mitjans o materials afectes al servei de forma exclusiva en usos 
o tasques diferents acceptant qualsevol mena de contraprestació o remuneració. 

• Prestar el servei en condicions que poden afectar a la seguretat de sistemes 
informàtics, amb incompliment de normativa (ENS) 

• Desobeir de forma reiterada les ordres escrites del Consell relatives a la prestació 
del servei. 

• Incomplir les obligacions socials o fiscals. 
• L'estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en 

les inspeccions tècniques com a molt defectuós. 
• No utilitzar els mitjans o materials ofertats. 
• Les accions o omissions en exercici del servei que siguin manifestament il·legals, 

quan causin perjudici a l'Administració o als ciutadans i es puguin conceptuar com a 
molt greus. 

• La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que es pugui 
conceptuar com a molt greu. 

• L'abandonament del servei, les paralitzacions i les interrupcions en la prestació del 
servei d'un dia o més, si no hi ha una causa de força major. 

• Incomplir l'obligació d'atendre els serveis mínims en cas de vaga. 
• El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o als 

béns del Consell. 
• Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o 

que causin danys a l'Administració o als beneficiaris i/o usuaris/àries i es puguin 
conceptuar com a molt greus. 

• Prestar el servei de forma manifestament defectuosa o irregular, amb incompliment 
de les condicions establertes. 

• Obstruir la inspecció del servei o d'algun dels seus elements. 
• En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del Consell 

relatives als deures i les obligacions, i també tota infracció no recollida en aquesta 
clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui conceptuar com a molt 
greu. 

 
Clàusula 41. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat. 
 
Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s'ha comès o omès, actuant sota els 
principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 
 
• La intencionalitat. 
• La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps. 
• El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció. 
• Els danys produïts a l'Administració o als ciutadans. 
• La quantitat de ciutadans, beneficiaris  o usuaris/àries afectats. 
• La reincidència en les infraccions. 
• La participació en la comissió de la infracció. 



• La transcendència social de la infracció. 
• El comportament especulatiu de l'infractor. 
• La quantia global de l'operació que ha estat objecte de la infracció. 
• La quantia del benefici il·lícit estimat. 
• La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats. 
• L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment relatiu a les formalitats exigides per 
aquest plec per a l'exercici de les activitats que regula, sempre que del dit incompliment no 
s'hagin derivat perjudicis directes al Consell o a tercers. 
 
Clàusula 42. Quantificació de les sancions. 
 
Les infraccions se sancionaran de la manera següent: 
 

• Les lleus, amb sancions de fins a 300,- €. 
• Les greus, amb sancions des de 300,01 € fins a 1.000,- €, quantitat que es pot 

ultrapassar fins a assolir el triple del valor dels productes o els serveis objecte de la 
infracció, sempre que l'Administració no decideixi, quan sigui procedent legalment, 
la resolució del contracte, si consisteixen a deixar de prestar un servei obligat o 
produeixen una pèrdua avaluable econòmicament. 

• Les molt greus, amb sancions des de 1.000,01 fins a 1.500,- €, quantitat que es pot 
ultrapassar fins a assolir el doble del valor dels serveis objecte de la infracció, o bé 
amb la declaració de caducitat i la resolució del contracte, si consisteixen a deixar de 
prestar un servei obligat o produeixen una pèrdua avaluable econòmicament. 

 
L'import de les sancions imposades mai no podrà ser inferior al cost del servei deixat de prestar 
o a la quantia del benefici il·lícit estimat. 
 
Les faltes que ocasionin una despesa al Consell seran sancionades, a més, amb una multa 
addicional equivalent a l'import de la despesa efectuada. 
 
Clàusula 43. Expedient sancionador. 
 
Les sancions per infraccions greus o molt greus s'imposaran en virtut de l'expedient instruït a 
l'efecte, que incoarà la Gerència a proposta dels serveis tècnics comarcals, per pròpia 
iniciativa o per denúncies rebudes dels ciutadans, dels òrgans directius de les escoles o dels 
ajuntaments, un cop comprovades pels esmentats serveis. En tot cas, es donarà audiència al 
contractista per un termini de DEU (10) dies. 
 
Les infraccions lleus poden ser corregides sense necessitat d'instruir expedient, donant 
audiència al contractista, en tot cas. 
 
La competència per incoar un expedient sancionador és de la Presidència del Consell 
Comarcal 
 
La instrucció de l'expedient s'encarregarà al conseller delegat de l’Àrea o a un altre membre 
del Consell; el secretari de l'expedient serà un funcionari comarcal. 
 
La resolució de l'expedient correspon: 
 

• A la Presidència, en els casos d'infraccions lleus i greus 
• A la Junta de Govern del Consell, en els casos d'infraccions molt greus. 

 



Clàusula 44. Assegurances. 
 
Si en l'execució del contracte es produeix qualsevol tipus d'accident sobre persones o béns, 
en serà responsable únic, tant directament com subsidiàriament, l'empresa adjudicatària, que 
assumirà la total responsabilitat, amb sencera indemnitat del Consell Comarcal, pels danys i 
perjudicis ocasionats   
 
Amb aquesta finalitat i amb caràcter previ a la formalització del contracte l’adjudicatària 
subscriurà, i la mantindrà vigent durant tot el termini d'execució d'execució contracte i del 
termini de garantia (12 mesos), la corresponent pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, 
amb una cobertura no inferior a la dels límits de responsabilitat i protecció requerits per les 
lleis que en cada moment estiguin en vigor, de la qual en lliurarà còpia al Consell Comarcal, 
així com dels rebuts de les primes que periòdicament siguin satisfetes. 
 
La pòlissa s’ha de contractar amb una companyia de reconeguda solvència inscrita en el 
registre administratiu corresponent, i hi figurarà la condició especial segons la qual, en cas de 
sinistre, un cop justificada la seva quantia, l’import íntegre de la indemnització s’ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal. 

 
El contractista haurà de subscriure, com a mínim, una pòlissa de responsabilitat civil de 
l'explotació directa (que cobreixi al contractista) i  subsidiària (que cobreixi al Consell 
Comarcal del Baix Penedès) contra risc esmentats i defensa jurídica d’ambdós en totes les 
jurisdiccions i instàncies, amb un límit no inferior a 300.000 euros. 
 

Clàusula 45. Modificacions. 
 
Es preveu una modificació quantitativa màxima del 10% del pressupost d’adjudicació (pels 
mateixos serveis i en les mateixes condicions). És a dir, de 130 hores/any a 143 hores/any. 
La modificació sempre estarà condicionada a un informe justificatiu de necessitat i a 
l’existència de crèdit pressupostari per atendre la despesa. 
 
Modificacions no previstes i el seu límit: La resta de modificacions, que hipotèticament pugui 
introduir el Consell Comarcal sempre per interès públic, en els casos esmenats a l'art. 107 
TRLCSP podran implicar, com a màxim de forma acumulada, en més, el 10% del preu de 
licitació del contracte. Quan això succeeixi, el coordinador Departament de Serveis Socials 
del Consell Comarcal redactarà la corresponent Acta de preus contradictoris, que portarà la 
signatura de conformitat del contractista i serà aprovada per l’òrgan de contractació del Consell 
Comarcal. Si el contractista no arribés a un acord o no acceptés els nous preus aprovats pel 
Consell Comarcal del Baix Penedès, aquest quedarà en llibertat per contractar amb altres 
empresaris, en la forma i condicions que cregui convenient i, en aquest cas, el contractista 
quedarà obligat a suportar, sense contraprestació, els inconvenients que poguessin derivar-
se de la presència d’altres contractistes. 
 
En tot cas, sense que sigui una relació exhaustiva, no tindran la consideració de modificació: 
el canvi de lloc de parada sempre i quan aquesta s’efectuï al llarg del trajecte comprès en 
la ruta, el canvi dels dies lectius i la modificació o variació de l’horari d’entrada i o sortida 
del centre. Aquestes variacions no seran objecte de compensació econòmica. 
 
Clàusula 46. Modificacions no autoritzades. 
 
El contractista no podrà introduir modificacions en l’execució del servei sense la prèvia 
aprovació per part de l’òrgan de contractació de el Consell Comarcal del Baix Penedès. Cas 



que ho faci, aquestes no vinculen econòmicament el Consell Comarcal del Baix Penedès i 
originaran responsabilitat en el contractista. 
 
Clàusula 47. Renúncia i desistiment del contracte. 
 
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte i desistir del 
procediment d’adjudicació en els termes previstos a l’art. 155 del TRLCSP. 
 
Clàusula 48. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 

• Les contingudes en els articles 223 i 308 del TRLCSP i amb els efectes assenyalats 
en els articles 225 i 309 de l'esmentada Llei. 

• L'incompliment per l'adjudicatari de qualsevol de les obligacions establertes en 
aquest Plec i en el de prescripcions tècniques particulars. 

• No donar començament a la prestació del servei dins el termini previst per a això. 
• L'incompliment per l'adjudicatari de les disposicions legals vigents en matèria laboral, 

de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 
• L'abandonament injustificat per part del contractista del servei contractat. S'entendrà 

produït l'abandonament quan el servei hagi deixat de desenvolupar-se, no es 
desenvolupi amb la diligència adequada o amb els mitjans humans o materials 
precisos per a la normal execució del contracte. g La paralització o no prestació del 
servei contractat, excepte quan això obeeixi a causes de força major. 

• La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, no complint les 
condicions establertes i el retard sistemàtic en el mateix. 

• La desobediència reiterada de les ordres donades al contractista pel Consell 
Comarcal, mitjançant el Cap del Departament de Tecnologia i Manteniment,  respecte 
a la forma i règim de prestació del servei, sempre que aquelles no suposin 
modificació de les clàusules del Plec. 

• No acreditar amb periodicitat semestral trobar-se al corrent en el pagament de les 
obligacions amb la Seguretat Social i amb els treballadors. 

• No comptar amb assegurança de responsabilitat civil. 
 
En qualsevol cas, quan el contracte es resolgui per culpa de l'adjudicatari, li serà confiscada 
íntegrament la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització, si escau, per danys i 
perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixi l'import de la garantia confiscada. 
 
 
Annex 1A. Model d'oferta econòmica: 
 
Nom del sotasignat, domiciliat al carrer ..... de .... amb Document d'Identitat núm. ... en nom 
i representació propi / de la companyia mercantil .... domiciliada al carrer....núm. amb NIF...., 
segons poders atorgats davant el notari Sr./a. ..... en data..... amb núm. de protocol....; que 
coneixedor del procediment obert contracte de servei d’assessorament jurídic als Serveis 
Socials i SIAD del Consell Comarcal del Baix Penedès (Exp. 3968/2017) 
 
Que accepta íntegrament les indicades condicions i les obligacions del plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques i ofereix portar a terme 
l’execució del contracte pel preu següent: 

• Preu/hora (IVA exclòs): ....... (____) €  

• Preu base: (Preu unitari x 260 hores): ..... (____) €  

• IVA 21%: ................................................... (____) €  



• Total pressupost de licitació: ..................... (____) €  
 
Nota 1: En cap cas procedirà l’adjudicació del contracte per un import superior a 13.213,20 € (IVA inclòs) 
Nota 2 Els licitadors que tinguin reconegut el caràcter d'entitat social i gaudeixin d'exempció de l'IVA (art. 20.1.8è 
de la Llei 37/1992, 28 de desembre) hauran de justificar-ho fefaentment i conjunta amb la presentació de l'oferta. 

 
Signatura digital o Localitat, data / Signatura del licitant / Segell de l’empresa licitadora 
 
 
Annex 1B. Model d'oferta de millores: 
 
Nom del sotasignat, domiciliat al carrer ..... de .... amb Document d'Identitat núm. ... en nom 
i representació propi / de la companyia mercantil .... domiciliada al carrer....núm. amb NIF...., 
segons poders atorgats davant el notari Sr./a. ..... en data..... amb núm. de protocol....; que 
coneixedor del procediment obert contracte de servei d’assessorament jurídic als Serveis 
Socials i SIAD del Consell Comarcal del Baix Penedès (Exp. 3968/2017) 
 
Declara formalment (indicar el que correspongui): 
 
 Que el licitador NO inclou en la seva oferta millores sense cost. 
 
 Que el licitador inclou en la seva oferta les següents millores sense cost: 
 
 Realització d’una enquesta o instrument que avaluï el grau de satisfacció del servei 

entre els usuaris i usuàries. 
 Utilització d’un mitjà de recull d’incidències i queixes dels serveis derivants i de les 

persones ateses. 
 Compromís d’enviar un SMS o trucada de recordatori a les persones citades a les 

visites. 
 Informar al serveis derivants de la programació de la primera visita, mitjançant correu 

electrònic. 
 
Signatura digital o Localitat, data / Signatura del licitant / Segell de l’empresa licitadora 
 
 
Annex 2. Model de declaració sobre incompatibilitats i capacitat per contractar. 
 
Nom del sotasignat, domiciliat al carrer ..... de .... amb Document d'Identitat núm. ... en nom 
i representació propi / de la companyia mercantil .... domiciliada al carrer....núm. amb NIF...., 
segons poders atorgats davant el notari Sr./a. ..... en data..... amb núm. de protocol....; que 
coneixedor del procediment obert contracte de servei d’assessorament jurídic als Serveis 
Socials i SIAD del Consell Comarcal del Baix Penedès (Exp. 3968/2017) 
 
Declara formalment: 
 
PRIMER. Que l'empresa que representa no està afectada per cap causa  de prohibició per 
contractar, de les recollides en l'article 60 del TRLCSP a la data de conclusió del termini de 
presentació de proposicions. 
 
SEGON. Que l'empresa que representa es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i de les quotes a la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents. 
 



TERCER. Que en cas que l'òrgan de contractació consideri l'oferta com a més avantatjosa, 
a partir del proveïment i en el termini de deu (10) dies hàbils, es compromet a aportar la 
documentació a què fa referència la clàusula administrativa 22. 
 
QUART. Autoritza / No autoritza 1 al Consell Comarcal del Baix Penedès a obtenir 
directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals que 
es requereixin en aquest procediment i a facilitar les dades i documents en relació amb els 
procediments derivats d’adjudicació contractual. 
 
CINQUÈ. No estar inclòs en cap de les circumstàncies d'incompatibilitat previstes a la Llei 
25/1983, de 26 de desembre, d'incompatibilitat d'alts càrrecs o la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques. I, 
concretament respecte del Consell Comarcal del Baix Penedès, no estar afectat per 
incompatibilitat derivada de càrrec electiu, ni tenir relació conjugal o d'anàloga convivència 
afectiva o ser descendent de càrrec electe o de personal eventual de designació del Consell 
Comarcal del Baix Penedès. 
 
SISÈ. Que ha tingut en compte en l’oferta presentada les obligacions relatives a la fiscalitat, 
a la protecció del medi ambient, i a les disposicions vigents en matèria de protecció de 
l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals, d’acord amb l’establert a la 
clàusula 29 administrativa particular, sobre obligacions generals del contractista. 
 
SETÈ. Que disposa efectivament dels mitjans humans i materials necessaris per a la 
correcta execució del contracte, sense afectar la totalitat dels recursos humans de 
l’empresa a l’execució del present contracte. 
 
VUITÈ. Que disposa d’una estructura organitzativa suficient per a la prestació del servei 
durant tota la vigència del contracte. 
 
NOVÈ. Que coneix i accepta el plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques i documentació complementària del contracte i que es compromet 
a executar el mateix amb subjecció als esmentats plecs. 
 
DESÈ. Que l’adreça de correu electrònic de l’empresa, en la que el Consell Comarcal del 
Baix Penedès podrà efectuar les notificacions, és la següent: (...). 
 
Signatura digital o Localitat, data / Signatura del licitant / Segell de l’empresa licitadora 
 
Annex 3. Model de declaració responsable de vigència de les dades anotades en el registre 
de licitadors de la Generalitat de Catalunya. 
 
Nom del sotasignat, domiciliat al carrer ..... de .... amb Document d'Identitat núm. ... en nom 
i representació propi / de la companyia mercantil .... domiciliada al carrer....núm. amb NIF...., 
segons poders atorgats davant el notari Sr./a. ..... en data..... amb núm. de protocol....; que 
coneixedor del procediment obert contracte de servei de neteja de locals i instal·lacions del 
Consell Comarcal del Baix Penedès (Exp 3847/2017), declara sota la seva personal 
responsabilitat: 
 

                                            
1    D’acord amb l’art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment comú, llevat que consti a l’expedient l’oposició expressa de 

l’interessat, s’entén que aquest autoritza a l’Administració a l’obtenció de dades i documents registrals mitjançant les xarxes 
corporatives o consulta a les plataformes d’intermediació. 



 a) Les dades d'aquesta empresa que consten en el Registre de Licitadors no han estat 
alterats en cap de les seves circumstàncies i que es corresponen amb la certificació del 
Registre que acompanya a aquesta declaració. 
 

 b) Les dades d'aquesta empresa que consten en el Registre de Licitadors referents a: 
 
1 …………………………………………………………………………. . 
2 …………………………………………………………………………. . 
3 …………………………………………………………………………. . 
 
han sofert alteració segons s'acredita mitjançant els documents que s'adjunten a la present 
declaració i que aquests extrems han estat comunicats al Registre amb 
data..........................................., mantenint-se la resta de les dades sense cap alteració 
respecte del contingut de la certificació del Registre. 
 
Signatura digital o Localitat, data / Signatura del licitant / Segell de l’empresa licitadora 
 
Nota:  Les opcions a) i b) són incompatibles entre si, assenyali solament la qual 
correspongui. Aquesta declaració haurà de ser emesa per qualsevol dels representants 
amb facultats que figurin inscrits en el Registre de Licitadors. 
 
Annex 4. Model de declaració responsable relativa a l'obligació de tenir treballadors amb 
discapacitat en la plantilla de l'empresa. 
 
Nom del sotasignat, domiciliat al carrer ..... de .... amb Document d'Identitat núm. ... en nom 
i representació propi / de la companyia mercantil .... domiciliada al carrer....núm. amb NIF...., 
segons poders atorgats davant el notari Sr./a. ..... en data..... amb núm. de protocol....; que 
coneixedor del procediment obert contracte de servei de neteja de locals i instal·lacions del 
Consell Comarcal del Baix Penedès (Exp. 3847/2017) 
 
DECLARA: Que, cas de resultar adjudicatari i durant la vigència del mateix, assumeix 
l'obligació de tenir empleats treballadors minusvàlids en un 2 per 100, almenys, de la 
plantilla de l'empresa, si aquesta arriba a un nombre de 50 o més treballadors, d'acord amb 
l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social de Minusvàlids, o la d'adoptar 
les mesures alternatives establertes en el RD 364/2005, de 8 d'abril. 
 
Així mateix, s'obliga a acreditar el compliment de la dita obligació davant l'òrgan de 
contractació quan sigui requerit per a això, en qualsevol moment durant la vigència del 
contracte o, en tot cas, abans de la devolució de la garantia definitiva. 
 
L'acreditació del compliment de la dita obligació es realitzarà mitjançant la presentació d'un 
certificat oficial, en el qual consti el nombre de treballadors de la plantilla de l'empresa i una 
còpia compulsada dels contractes celebrats amb treballadors minusvàlids o, en cas d'haver-
se-li concedit la declaració d'excepcionalidad, de la comunicació al Servei Públic d'ocupació 
competent de les mesures alternatives adoptades. 
 
Signatura digital o Localitat, data / Signatura del licitant / Segell de l’empresa licitadora 
 
Annex 5. Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes 
han d’adequar la seva activitat 
 
Nom del sotasignat, domiciliat al carrer ..... de .... amb Document d'Identitat núm. ... en nom 



i representació propi / de la companyia mercantil .... domiciliada al carrer....núm. amb NIF...., 
segons poders atorgats davant el notari Sr./a. ..... en data..... amb núm. de protocol....; que 
coneixedor del procediment obert contracte de servei d’assessorament jurídic als Serveis 
Socials i SIAD del Consell Comarcal del Baix Penedès (Exp. 3968/2017) 
 
Declara formalment: 
 
1. Que com a licitador, i en el seu cas, com a contractista del Consell Comarcal del Baix 
Penedès mantindrà en tot moment una conducta èticament exemplar i actuarà per evitar la 
corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 
 
2. En aquest sentit, assumeix les obligacions següents: 
 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi  
en l’adjudicació del contracte. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,  
ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o 
social. 

- No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 

- No realitzar accions que  posin en risc l’interès públic. 
- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se 

de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris 
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació 
de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta 
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals 
tingués coneixement. 

- No utilitzar informació confidencial,  coneguda mitjançant el contracte,  per  obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

- Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment  i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment   facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin  comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
3. Declarar-se assabentat de que l’incompliment de qualsevol de les obligacions 
contingudes a l’apartat anterior, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici 
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 
 
Signatura digital o Localitat, data / Signatura del licitant / Segell de l’empresa licitadora 
 
 
Annex 6. Formulari de dades de l’empresa licitadora i grup empresarial 
 
Nom del sotasignat, domiciliat al carrer ..... de .... amb Document d'Identitat núm. ... en nom 
i representació propi / de la companyia mercantil .... domiciliada al carrer....núm. amb NIF...., 
segons poders atorgats davant el notari Sr./a. ..... en data..... amb núm. de protocol....; que 



coneixedor del procediment obert contracte de servei d’assessorament jurídic als Serveis 
Socials i SIAD del Consell Comarcal del Baix Penedès (Exp. 3968/2017) 
 
Declara formalment que les dades que segueixen són certes: 
 

- Denominació social: 
- Nom comercial: 
- NIF: 
- Adreça d’internet: 
- Domicili social (adreça, població i CP): 
- Adreça electrònica a efectes de notificacions (dada obligatòria): 
- Adreça postal a efectes de notificacions (adreça, població i CP): 
- Apoderat 1, Nom i cognoms: 
- Apoderat 1, NIF: 
- Apoderat 1, telèfon mòbil 
- Apoderat 1, adreça electrònica 
- Apoderat 1, poder (escriptura data, notari número de protocol, vigència) 
- Apoderat 2, Nom i cognoms: 
- Apoderat 2, NIF: 
- Apoderat 2, telèfon mòbil 
- Apoderat 2, adreça electrònica 
- Apoderat 2, poder (escriptura data, notari número de protocol, vigència) 
- Delegat del contractista (Nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon mòbil) 
-  Que l’empresa (...) NO conforma grup empresarial. 
-  Que l’empresa (...) SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 

42 del Codi de Comerç. El Grup es denomina (...)  i el conformen les entitats següents: 
(...) 
 
 

 
Signatura digital o Localitat, data / Signatura del licitant / Segell de l’empresa licitadora 
 
Annex 7. Model d'aval. 
 
L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF, amb domicili 
(a l'efecte de notificacions i requeriments) en el carrer/plaça/avinguda, codi postal, localitat, 
i en el seu nom (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per a obligar-li en 
aquest acte, segons es dedueix de la validació de poders que es ressenya en la part inferior 
d'aquest document, avala a (nom i cognoms o raó social de l'avalat), NIF, en virtut del 
disposat per (norma/s i article/s que imposa/n la constitució d'aquesta garantia) per a 
respondre de les obligacions següents (detallar l'objecte del contracte o obligació assumida 
pel garantit, amb indicació de les possibles pròrrogues previstes en el contracte), davant 
(òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic), per import de (en lletra i en xifra). 
 
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos en 
l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia 
expressa al benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment del 
Caixa General de Dipòsits, amb subjecció als termes previstos en la legislació de contractes 
de les Administracions Públiques, en les seves normes de desenvolupament i en la 
normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits. 
 



El present aval estarà en vigor fins que el Consell Comarcal del Baix Penedès autoritzi la 
seva cancel·lació o devolució d'acord amb l'establert en la normativa de contractes aplicable 
a les Administracions Públiques i legislació complementària. 
 
Aquest aval ha estat inscrit en el dia de la data en el Registre Especial d'Avals del Banc 
d'Espanya amb el nombre ... 
 
Localitat, data, raó social de l'entitat i signatura dels apoderats 
 
Validació de poders pel Servei Jurídic Consell Comarcal del Baix Penedès, l'Assessoria 
Jurídica de la Caixa General de Dipòsits o l'Advocacia de l'Estat. 
 
Annex 8. Model de certificat d'assegurança de caució. 
 
Certificat nombre L'entitat asseguradora (raó social completa de l'entitat asseguradora) (des 
d'ara, assegurador), amb domicili en, carrer, i NIF, degudament representat per (Nom i 
cognoms de l'apoderat o apoderats), amb poders suficients per a obligar-li en aquest acte, 
segons es dedueix de la validació de poders que es ressenya en la part inferior d'aquest 
document, 
 
ASSEGURA a (Nom del prenedor de l'assegurança), NIF, en concepte de prenedor de 
l'assegurança, davant del Consell Comarcal del Baix Penedès, des d'ara assegurat, fins a 
l'import de (en lletres i en xifres, en els termes i condicions establerts en de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, normativa de desenvolupament i plec de clàusules 
administratives particulars per la qual es regeix el contracte (identificar individualment de 
manera suficient amb indicació de les possibles pròrrogues previstes en el contracte), en 
concepte de garantia (provisional / definitiva / complementària), per a respondre de les 
obligacions, penalitats i altres despeses que es puguin derivar conforme a les normes i 
altres condicions administratives abans dites enfront de l'assegurat. 
 
L'assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits en 
l'article 57.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l'assegurador a resoldre el contracte ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de 
l'assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, cas que l'assegurador hagi 
de fer efectiva la garantia. L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que 
puguin correspondre-li contra el prenedor del segur. 
 
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar a l'assegurat al primer requeriment del 
Consell Comarcal del Baix Penedès, en els termes establerts en la Llei de Contractes del 
Sector Públic i normes de desenvolupament. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que Consell Comarcal del Baix 
Penedès, o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a això, autoritzi la seva 
cancel·lació o devolució, d'acord amb l'establert en la Llei de Contractes del Sector Públic i 
legislació complementària. 
 
Lloc, data i signatura de l'assegurador 
 



Validació de poders pel Servei Jurídic Consell Comarcal del Baix Penedès, l'Assessoria 
Jurídica de la Caixa General de Dipòsits o l'Advocacia de l'Estat. 


