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RE:  -  
Ref.: RSP                                                          
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EN LA 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICITAT DE CAMPANYES MUNICIPALS 

INFORMATIVES  MITJANÇANT  LA INSERCIÓ DE BANNERS EN UN PORTAL DIGITAL 

D’ABAST I CONTINGUTS  LOCALS 

 

1a Objecte del contracte 

El present plec té per objecte la contractació del servei descrit a l’apartat A del quadre de 

característiques. 

 

El servei es prestarà d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques (d’ara endavant PPT) així 

com amb la resta de documents de l'expedient que el contractista declara que coneix i accepta 

de conformitat pel fet d’acudir a la contractació. 

 

1. Estructura del contracte: La divisió o no en lots del contracte i en aquests casos la justificació 

de no divisió, és la consignada a l’apartat A.1 del quadre de característiques. 

 

2. Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (Reglament CE Nº 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que 

modifica el Reglament CE Nº 2195/2002 del Parlament Europeu i del consell, pel qual s’aprova 

el Vocabulari Comú de Contractes (CPV): Aquesta codificació i, en el seu cas, la dels lots, 

consta a l’apartat A.2 del quadre de característiques. 

 

3. Les necessitats a satisfer mitjançant l’execució del contracte, consten en la proposta de 

contractació i en el PPT. 

 

2a Règim jurídic de la contractació i procediment de la licitació 

El contracte definit a la clàusula anterior té naturalesa administrativa i la qualificació de 

contracte de serveis tal i com estableixen els articles 10 i 19 del Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. Es regirà per la normativa següent: 

 

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. 
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- Reglament d’Execució (UE) 2016/07 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual 

s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació. 

- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP). 

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara endavant 

RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi, 

contradigui o resulti incompatible amb el TRLCSP. 

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

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

- El present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. 

Ambdós tindran caràcter contractual. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals. 

- 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. 

- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. 

- Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

- La resta de normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, la normativa de dret privat. 

 

El procediment de licitació del contracte i tramitació de l’expedient és l’establert a l’apartat E 

del quadre de característiques. 

 

En el cas de d’adjudicar-se el contracte per lots, les limitacions en el nombre màxim de lots que 

podrà licitar-se i/o adjudicar-se a un mateix licitador, es realitzarà conforme allò especificat a 

l’apartat A.1 del quadre de característiques. 

 

3a Pressupost de licitació i valor estimat del contracte  

El pressupost que ha de servir de base màxima per a la licitació del contracte s’estableix, per al 

primer any de contracte a l’apartat B.2 del quadre de característiques  

 

El pressupost ofertat s’entendrà comprensiu de la totalitat del servei. 
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L’oferta econòmica no podrà superar la base màxima de licitació assenyalada. en aquest plec. 

En qualsevol cas, el pressupost de la licitació s'entendrà comprensiu de la totalitat del 

contracte. 

 

En aquest sentit, els preus consignats són indiscutibles, no admeten cap prova d'insuficiència i, 

amb caràcter enunciatiu, porten implícit: 

 

a) Les despeses generals i el benefici industrial. 

b) L'import dels treballs accessoris o auxiliars de qualsevol mena. 

c) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i higiene en 

el treball i els honoraris corresponents. 

d) Les despeses corresponents al control de qualitat. 

e) Les despeses de licitació i formalització del contracte, fins l’import establert en el quadre de 

característiques, en el cas que la licitació requereixi de publicació en el BOP.  

f) La imposició fiscal derivada del contracte i de l'activitat del contractista en la seva execució. 

g) L'import de les càrregues laborals de qualsevol classe, així com totes les despeses de 

necessàries per a la bona execució del contracte. 

h) Els impostos, les taxes o despeses de qualsevol ordre corresponent a la sol·licitud i 

l'obtenció dels permisos i les llicències necessàries per a la bona execució del contracte. 

 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost 

sobre el Valor Afegit. 

 

En els contractes en els quals el preu tingui la condició de despesa màxima i així estigui 

establert en el quadre de característiques, no es garanteix el cobrament de la totalitat d’aquest 

import, atès que la retribució del contractista serà en funció dels serveis efectivament realitzats i 

d’acord amb els preus unitaris que resultin de la seva oferta. Aquesta circumstància també es 

farà constar en el contracte.  

 

El valor estimat del contracte, atesa la seva durada, pròrroga i modificació prevista, és el 

consignat l’apartat B.4 del quadre de característiques 

 

4a Finançament del contracte 
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S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 

pagament de l’objecte del contracte. L’aplicació pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit 

és la que s’estableix a l’apartat C.1 del quadre de característiques. 

 

Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i 

s’autoritzi la despesa amb abast plurianual, constarà aquesta circumstància a l’apartat C.2 del 

quadre de característiques. 

 

5a Revisió de preus 

El preu s’ha establert tenint en compte la durada inicial del contracte i les seves possibles 

pròrrogues, per la qual cosa no procedeix la revisió de preus del servei. 

 

6a Termini i vigència del contracte 

El termini d’execució del servei és l’establert a l’apartat D.1 del quadre de característiques. 

 

El servei començarà a prestar-se en la data establerta a l’apartat D.2 del quadre de 

característiques. 

 

En el supòsit que es prevegin terminis d’execució parcial del contracte, aquests s’estableixen 

en el plec de prescripcions tècniques. 

 

De conformitat amb el que estableix l’article 303 del TRLCSP, i en els termes que preveu, el 

contracte podrà ser prorrogat de mutu acord entre les parts. En el seu cas, la possibilitat de 

pròrroga es farà constar en l’apartat D.3 del quadre de característiques. 

 

7a Aptitud per a contractar 

Els licitadors del contracte hauran de complir els següents requisits: 

 

7.1. Ser persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, la finalitat o l’activitat de 

les quals tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius 

estatuts o regles fundacionals o s’acreditin degudament i disposin d’una organització amb 

elements personals i materials suficients per a la correcta execució del contracte. 

 

Forma d’acreditació:  
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a) En el supòsit que el licitador sigui una persona jurídica espanyola, haurà de presentar 

l’escriptura de constitució de la societat degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan 

aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil. Si no ho fos, s’acreditarà 

mitjançant escriptura o document de constitució, modificació, estatuts o acta fundacional, en la 

qual constaran les normes per les quals es regula la seva activitat, en el seu cas, en el 

corresponent registre oficial. 

b) En cas que el licitador sigui una persona física, document nacional d’identitat (DNI), número 

d’identificació fiscal (NIF) i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera en el 

tràfic mercantil. 

Els licitadors estrangers d’estats membres de la Comunitat Europea o d’estats signataris de 

l’acord de l’Espai econòmic europeu només hauran d’acreditar la inscripció en un registre 

professional o comercial quan aquest requisit sigui exigit per la legislació de l’estat respectiu.  

c) Les empreses estrangeres no membres de la Unió Europea han de justificar mitjançant un 

informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola, que s’ha d’adjuntar a la 

documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet al 

seu torn 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, de manera 

substanciosament anàloga. En els contractes subjectes a regulació harmonitzada es 

prescindeix de l’informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d’estats signataris de 

l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial de Comerç. 

d) En el cas que la persona que signa l’oferta representi una empresa o una persona individual, 

es presentarà l’escriptura que acrediti la representació validada pels serveis jurídics municipals. 

 

7.2. Tenir plena capacitat d’obrar i no estar incurs en les prohibicions contingudes a 

l’article 60 del TRLCSP, i que les persones físiques i els administradors de les persones 

jurídiques no estiguin incursos en els supòsits previstos a la Llei 25/1983, de 26 de desembre, 

sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni en els de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

 

Forma d’acreditació:  

a) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions i incompatibilitats 

establertes per a la contractació administrativa.  

b) Certificat conforme l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries. 
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c) Certificat conforme l’empresa es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la 

Seguretat Social. 

d) Certificat conforme l’empresa està donada d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 

quan exerceixi activitats subjectes a l'esmentat impost i, si s’escau, estar-ne al corrent del 

pagament. 

 

7.3. Acreditar, en el cas que l’adjudicatari estigui subjecte a la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, i amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, que gaudeix de la 

corresponent compatibilitat, com també la seva submissió a la normativa d’incompatibilitats 

vigent en el moment de la contractació. 

 

Forma d’acreditació: Declaració responsable 

 

Les empreses estrangeres no comunitàries, a més, hauran de presentar la documentació que 

estableix l’article 55 del TRLCSP. 

 

7.4. Disposar de suficient solvència econòmica i financera per a l’execució del contracte.  

Els licitadors hauran d’acreditar disposar de la solvència econòmica requerida a l’apartat F.1 

del quadre de característiques 

 

Forma d’acreditació: 

Mitjançant qualsevol dels mitjans següents: 

a) Certificació, nota simple o informació anàloga expedida pel Registre i que contingui els 

comptes anuals, sempre que estigui vençut el termini de presentació i que els mateixos es 

troben en ell dipositades. Si l'últim exercici es trobés pendent de dipòsit, s'hauran de presentar 

acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l'òrgan competent per a això i de la 

seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits han de presentar el seu 

llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

b) Certificat de la companyia d’assegurances de les condicions de l’assegurança de 

responsabilitat civil concertada. 

 

7.5. Disposar de suficient solvència tècnica i professional per a l'execució del contracte , 

requerida a l’apartat F.2 del quadre de característiques 
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Forma d’acreditació: 

 

Amb tots els mitjans següents: 

a) Relació dels principals serveis o treballs de publicitat realitzats en els últims cinc anys que 

inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Per a els més importants 

s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 

certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l'empresari. 

b)  Declaració responsable del licitador sobre la direcció d’accés a la plataforma web on ofereix 

inserir la publicitat, la seva titularitat o disponibilitat, antiguitat i característiques de la web.   

 

Si l’empresa té classificació de contractista de serveis podrà substituir la documentació 

requerida en els apartats 4)a.  4)b. i 5).a. de solvència econòmica i financera i la tècnica i 

professional si acredita estar en possessió de la classificació de contractista de serveis en el 

Grup, subgrup i categoria, si així s’ha establert a l’apartat F.3 del quadre de característiques  

 

Les empreses licitadores estrangeres no comunitàries hauran d’acreditar, a més de la seva 

solvència econòmica, financera, tècnica i professional, tenir oberta una sucursal a Espanya, 

amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites 

al Registre Mercantil. 

 

En el cas que diversos licitadors presentin oferta conjunta de licitació, per tenir prevista la 

formació en una UTE, d’acord amb l’article 24 del Reial decret 1098/2002, de 12 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

cadascun presentarà justificació de la seva personalitat, capacitat, representació i de la seva 

solvència econòmica, financera, tècnica i professional, en la forma assenyalada als apartats 

anteriors.  

 

Les empreses interessades han de presentar per a la licitació del contracte la sol·licitud per a 

participar a la licitació juntament amb la declaració sobre la seva capacitat i la seva solvència 

econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits 

exigits en aquesta clàusula; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es 

troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent 
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del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, així com que 

compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 

 

Aquesta declaració es pot efectuar en qualsevol cas d’acord amb el model que s’adjunta com a 

annex 1.  

 

Tota la documentació que presenti el licitador en la seva proposició a més de presentar-

la en format paper l’haurà de presentar en suport digital CD/USB/DVD. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar 

la seva personalitat, capacitat i solvència i cadascuna presentarà un document de sol·licitud i 

declaracions. A més del model de declaració, aquestes empreses han d’aportar un document, 

signat per les persones representants de totes elles, on ha de constar el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte i el 

percentatge de participació que correspondrà a cadascuna.  

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de conformitat amb el 

que preveuen els articles 64 del TRLCSP i 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la intenció de 

subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circums tància en declaració separada per a 

cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de 

subcontractar.  

 

L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits 

exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració, l’haurà d’efectuar 

l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més 

avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació i en format digital. No obstant 

això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada 

a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades vigents inscrites 

en aquests registres.  

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la 

totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, sempre 
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en format digital, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot 

cas, abans d’adjudicar el contracte. 

 

8a Presentació de proposicions  i consultes  

8.1. Presentació de proposicions: La licitació del contracte s’anunciarà mitjançant publicació 

en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Roses, al qual es té accés a través de la seu 

electrònica de l’Ajuntament: www.seu-e.cat/web/roses. 

 

Les proposicions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Roses, Plaça 

Catalunya 12, codi postal 17480 Roses, en el termini de quinze (15) dies naturals a comptar 

des del dia següent al de la publicació de l'anunci en el perfil.  

 

L’horari de presentació serà de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.  

 

Si el darrer dia del termini de presentació fos un festiu, diumenge o dissabte, s’entendrà 

prorrogat al primer dia hàbil següent.  

 

També es podran presentar les ofertes per correu postal, sempre dins el termini establert i 

l’últim dia de presentació fins a les 14 hores. En aquest cas, el licitador haurà de justificar la 

data i hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació, 

el mateix dia, la remissió de l’oferta mitjançant una comunicació per correu electrònic a l’adreça 

contractacio@roses.cat o per fax al número 972 152040. La comunicació per correu electrònic 

o per fax que s’ha efectuat la tramesa mitjançant correu només serà vàlida si hi ha constància 

de la transmissió i la recepció de la comunicació: la data i l’hora, les dades del licitador i de la 

licitació de què es tracta i contindrà, a més a més, la còpia del justificant de l’enviament per 

correus, en què es pugui llegir el remitent, el destinatari i el segell de l’oficina de correus amb la 

data i l'hora de la presentació a correus de la proposició. 

 

En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de 

proposicions no hagi arribat la proposició enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta 

no serà admesa en cap cas (article 80 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques). 

 

http://www.seu.cat/seue/roses
mailto:contractacio2@roses.cat
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Les proposicions presentades fora de termini o en lloc diferent a l’indicat o les presentades per 

correu no anunciades en la forma establerta, no seran admeses sota cap concepte. 

 

8.2. Consultes: Els interessats podran efectuar qualsevol pregunta o consulta formal sobre les 

característiques i l’abast de la documentació posada a la seva disposició en el Perfil del 

contractant, dins del termini de deu (10) dies naturals a comptar des de la publicació dels plecs 

en el Perfil del contractant. 

 

Per garantir el públic coneixement de totes les preguntes i les seves respostes, els licitadors les 

formularan per internet, a través de l'aplicació prevista en el Tauler d’anuncis electrònic secció 

“Dubtes i preguntes”, associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta contractació en el Perfil del 

contractant de l’Ajuntament.  

 

9a Proposicions  

Les propostes dels interessats seran presentades en dos sobres tancats o lacrats i de la forma 

següent: 

 

SOBRE NÚMERO 1: portarà la menció “Documentació administrativa per al contracte del 

“Servei de publicitat de campanyes municipals informatives mitjançant la inserció de banners en 

un portal digital d’abast i continguts locals” presentada per ………………………………, DNI 

núm. .............., (si actua en representació d’algú altre: que actua en nom i representació de 

.........nom de l’empresa o professional…………...), amb domicili a (ciutat, carrer i número de 

Codi Postal)..................................., número de telèfon de contacte ...................., amb la 

signatura del licitador o persona que el representi i haurà de contenir la següent documentació: 

 

a) Supòsit general:  

 

Document núm. 1: Sol·licitud de participació en la licitació i declaració responsable  

(aquest escrit serà el model establert en l’annex 1). Es presentarà en format paper i en suport 

CD, USB o DVD aquests model dins d’aquest sobre.  

 

Document núm. 2: Declaració responsable del licitador sobre la direcció d’accés a la 

plataforma  web on ofereix inserir la publicitat, antiguitat i característiques de la web.   
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b) Unió temporal de licitadors:  

En el cas que diversos licitadors presentin oferta conjunta de licitació, d’acord amb l’article 24 

del Reial decret 1098/2002, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

de contractes de les administracions públiques, cadascun presentarà els documents establerts 

a l’apartat a) Supòsit general o apartat b) Empreses inscrites en el RELI, segons procedeixi, i a 

més a més hauran d’aportar un document, que podrà ser privat, en el qual, es comprometin a 

constituir-la, en el cas que resultin adjudicataris. Aquest document haurà d’estar signat pel 

representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona que designin com a 

representant de la UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així 

com la participació que correspon a cadascuna a l’UTE. 

 

SOBRE NÚMERO 2: portarà la menció “Proposició econòmica per a la contractació del «Servei      

de publicitat de campanyes municipals informatives mitjançant la inserció de banners en un 

portal digital d’abast i continguts locals”, presentada per………………………………, amb DNI 

núm. ...............( (si actua en representació d’algú altre: que actua en nom i representació de 

.........nom de l’empresa o professional…………...), amb domicili a (ciutat, carrer i número de 

Codi Postal)..................................., número de telèfon de contacte ...................., amb la 

signatura del licitador o persona que el representi i haurà de contenir la següent documentació: 

 

1. Oferta econòmica  

Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica d’acord amb el model establert a l’annex 2 

d’aquest plec.  

 

2. Proposta de millora 

Els licitadors presentaran la seva oferta de millora per a ser valorada d’acord amb els criteris 

d’adjudicació. L’oferta de millora la realitzaran els licitadors d’acord amb el model establert a 

l’annex 3 d’aquest plec.  

 

 

Tota la documentació a incloure en cadascun dels sobres, a més de presentar-se en suport 

paper, també es presentarà, dins del sobre que correspongui , en suport CD, USB o DVD.  
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10a Mesa de contractació 

Actuarà com a Mesa de contractació la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda 

l’Ajuntament i publicada la seva composició mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província de Girona (BOPG) núm. 156, de data 17 d’agost de 2011; núm. 208, de data 31 

d'octubre de 2014; núm. 160, de data 19 d’agost de 2015; núm. 217, de data 11 de novembre 

de 2015, i en el Perfil del contractant de l’ajuntament. 

 

La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels sobres núm. 1 de les 

empreses i comprovarà l’existència i la correcció de la declaració responsable d’acord amb el 

model de l’annex 1 i de la resta de documentació que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord 

amb el que estableix la clàusula novena d’aquest plec.  

 

Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a les 

empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de 

contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a tres dies hàbils.  

 

Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el 

sobre núm. 1, la Mesa els avaluarà i determinarà les empreses inicialment admeses a la 

licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.  

 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades en acte públic, l’òrgan de 

contractació podrà fer públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu Perfil del 

contractant.  

 

Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 

licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o requerir-les perquè 

en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini previst en l’esmentat article, 

sense que puguin presentar-se després de declarades inicialment admeses les ofertes.  

 

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre núm. 1 seran 

susceptibles d’impugnació mitjançant recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, la Junta 

de Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.  

 



 

Exp.: 2017/003082 

 

11a Obertura de pliques i proposta d’adjudicació 

 

11.1. Pràctica de valoració de les ofertes 

En el dia, el lloc i l'hora indicats a l’anunci de la Mesa publicat en el Perfil del contractant, tindrà 

lloc l’acte públic d’obertura dels sobres núm. 2 i 3, si n’hi hagués un tercer, presentats per les 

empreses no excloses, procedint prèviament la Mesa de contractació a comunicar públicament 

les empreses inicialment admeses i, si s’escau, les excloses i els motius de l’exclusió.  

 

Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació, tots ells 

quantificables de forma automàtica, en l’acte d’obertura del sobre núm. 2 es llegiran les dades 

de l’oferta.  

 

Si s’ha establert varis criteris d’adjudicació i algun o alguns d'ells per a la seva avaluació 

depenen d'un judici de valor, la Mesa procedirà en primer lloc a l'obertura del sobre d'aquests 

criteris que depenen d'un judici de valor. Un cop s’hagi fet aquesta valoració, en el perfil del 

contractant de l’Ajuntament es farà pública la data de l’acte públic d’obertura dels sobres núm. 

2 de l’oferta econòmica. 

 

En aquest acte públic, la Mesa donarà a conèixer en primer lloc la puntuació atorgada als 

criteris dependents d’un judici de valor i després procedirà a l’obertura del contingut del sobre 

Núm. 2 oferta econòmica i altres criteris de valoració automàtica. 

 

Un cop acabada l’obertura dels sobres i la seva valoració, les empreses licitadores presents 

poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, les quals 

hauran de quedar reflectides en l’acta.  

 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 

ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i que no impedeixin conèixer el 

sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre 

que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 

d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  

 

Seran excloses de la licitació, de forma motivada, les empreses les proposicions de les quals 

no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost 
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base de licitació, no permetin saber a la Mesa el contingut substancial o veritable de l’oferta, 

modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un 

error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 

l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.  

 

En el cas que la Mesa de contractació es trobi ofertes econòmiques amb alguna errada 

aritmètica, podrà admetre les proposicions si es poden deduir, amb les dades que hi figurin, els 

veritables valors ofertats.  

 

En cas de discrepància entre xifres expressades en números i en lletres, prevaldrà la xifra en 

lletres, si de la resta de les dades de la pròpia oferta no es pot deduir el contrari.  

 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 

seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari 

verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les 

proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.  

 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres, 

seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula desena. 

 

 

11.2. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació 

Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació acordarà la proposta d’adjudicació, en la 

qual figuraran les ofertes classificades per ordre decreixent de valoració i identificada l’oferta 

més avantatjosa econòmicament.  

 

Per realitzar aquesta classificació, es tindran en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en 

aquest plec i en l’anunci de licitació. 

 

La Mesa de contractació formularà proposta de contractació dels lots a favor dels licitadors que 

hagin presentat la proposta més avantatjosa, d’acord amb els criteris objectius d’adjudicació.  
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La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant l’Ajuntament. 

No obstant això, en el supòsit que l’òrgan de contractació no adjudiqués el contracte d’acord 

amb la proposta formulada, haurà de motivar la seva decisió. 

 

12a Adjudicació del contracte 

L’òrgan de contractació o el que ho tingui delegat, a la vista de l’informe proposta formulat per 

la Mesa de contractació, requerirà als licitadors proposats perquè dins del termini de 10 dies 

hàbils presentin la documentació justificativa, si no la tinguessin ja presentada, de reunir els 

requisits establerts per a la contractació de personalitat, capacitat, representació i solvència; 

d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social; certificat de la companyia d’assegurances de les condicions de l’assegurança de 

responsabilitat civil, identificació del personal que s’adscriurà al contracte; còpia de la seva 

titulació, si és el cas,  i qualsevol altra documentació acreditativa de la seva aptitud per a 

contractar. 

 

Si el licitador proposat per a l’adjudicació del contracte estigués inscrit en el Registre de 

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

Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només haurà de presentar el certificat 

d’inscripció en el Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya (Departament 

d’Economia i Finances) o del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o 

document on indiqui el número d’inscripció en el Registre o fotocòpia simple del document 

acreditatiu d’inscripció, juntament amb una declaració responsable emesa pel licitador o el seu 

representant legal de la vigència de les dades. Si les dades registrades han caducat o han 

quedat desfasades, el licitador presentarà juntament amb la declaració responsable de la 

vigència parcial de les dades que inclou, els documents que actualitzin les dades no vigents, 

sens perjudici de l'obligació d'actualitzar les dades en el Registre. 

 

En tot cas, haurà de presentar l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 

o adscriure a l’execució del contracte, i que li reclami l’òrgan de contractació, així com de 

constituir la garantia definitiva en qualsevol de les formes previstes a l’article 96 del TRLCSP, o 

sol·licitud per constituir-la mitjançant retenció del preu. 
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La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada per 

l’empresa o empreses licitadores que hagin presentat l’oferta declarada com a més avantatjosa 

econòmicament.  

 

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per 

contractar serà el de finalització del termini de presentació de les proposicions.  

 

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

de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a l’empresa afectada perquè els corregeixi o 

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

 

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

assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació, o que no es 

constitueixi la fiança dins del termini, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta 

i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en 

què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet pot comportar la confiscació de la 

garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, si l’empresa no ha aportat 

la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a 

dedicar a adscriure a l’execució del contracte, i de la constitució de la garantia definitiva, 

concorrent dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de 

contractar per la causa prevista en l’article 60.2.a del TRLCSP.  

 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en qualsevol 

declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en 

l’article 60.1.e del TRLCSP. 

 

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de 

la documentació. 

 

L’adjudicació del contracte es notificarà a tots els licitadors i candidats i es publicarà 

simultàniament en el Perfil del contractant. 

 

13a Garanties 
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Garantia provisional: No s’estableix. 

Garantia definitiva: S’estableix una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació del 

contracte, exclòs l’impost sobre el valor afegit. 

Termini de constitució i dipòsit: La garantia definitiva haurà d’estar constituïda i dipositada en 

el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà a aquell en què hagués rebut el 

requeriment de l’Ajuntament. 

Formes de constitució: Podrà ser constituïda en metàl·lic, mitjançant sol·licitud de retenció en 

el preu, en valors, mitjançant aval o mitjançant contracte d’assegurança de caució. En els tres 

últims casos hauran d'ajustar-se als requisits establerts en els articles 55 a 58 del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 

1098/2001, de 12 d'octubre. 

Per a la modalitat de retenció en el preu, el contractista proposat haurà de sol·licitar aquesta 

modalitat per escrit dins del termini establert per a la constitució de la garantia. S’estableix que 

es descomptarà del primer pagament i, en el cas que l’import de la garantia fos superior, la 

quantitat restant serà descomptada del segon pagament. En tot cas, el contractista en 

qualsevol moment podrà canviar el sistema de retenció pel d’aval o contracte d’assegurança de 

caució, amb els requisits establerts a la Llei i per l’import de garantia que quedi per completar. 

Lloc de dipòsit: Els valors, els avals i els contractes d’assegurança de caució es dipositaran a 

la Tresoreria de l'Ajuntament de Roses dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del 

següent al de recepció del requeriment. En cas de fiança prestada en metàl·lic, aquesta 

s'ingressarà en el compte bancari que facilitarà la Tresoreria Municipal a l’adjudicatari proposat, 

que acreditarà l'ingrés mitjançant el resguard bancari en el termini esmentat. Aquesta 

acreditació també es podrà realitzar per mitjans electrònics. 

 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 

les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 

solidàriament a tots els integrants de la unió temporal. 

 

La garantia respondrà de les penalitats imposades al contractista i de quantes obligacions i 

responsabilitats hagi de respondre el contractista. 

 

14a Termini de garantia 
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El termini de garantia és l’establert a l’ apartat I del quadre de característiques. Es procedirà 

a la cancel·lació o la devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del contracte 

un cop transcorregut el termini de garantia, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al 

contractista. 

 

15a Criteris d’adjudicació 

El contracte s’adjudicarà a l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a l’apartat L del quadre de 

característiques. 

 

En el cas d’empat, aquest es dirimirà a favor de l’empresa que acrediti tenir en la seva plantilla 

persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per 100, als efectes que 

s’estableixen a la Disposició Addicional Quarta del TRLCSP. 

 

16a Formalització del contracte 

El contracte es perfecciona amb la seva formalització. 

 

La formalització del contracte serà en document administratiu electrònic i s’efectuarà dins del 

termini de 5 dies hàbils següents a comptar des de la data de remissió de la notificació 

d’adjudicació als licitadors i candidats. 

 

La formalització en document administratiu electrònic d’aquest contracte es realitzarà 

mitjançant signatura electrònica. Per tant, serà obligatori que el representant legal de 

l'empresa adjudicatària amb poders per signar contractes disposi d’un certificat de signatura 

electrònica reconeguda amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació 

classificada per l’Agència Catalana de Certificació, o bé DNI electrònic. 

 

Quan per causes imputables al contractista no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini 

indicat, l'Ajuntament acordarà la resolució, amb confiscació de la garantia dipositada, incoant 

igualment expedient amb destinació a la declaració de prohibició de contractar en els termes 

que es derivin del mateix.  
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Si les causes de la no formalització són imputables a l'Ajuntament, el contractista tindrà dret a 

sol·licitar la indemnització dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar, amb 

independència que pugui instar la renúncia del contracte.  

 

Totes les notificacions i les comunicacions que es derivin de l’aplicació d’aquesta contractació 

es practicaran mitjançant el correu electrònic a l’adreça designada pel licitador en la seva 

proposta. 

 

Es donarà publicitat de la formalització del contracte mitjançant la publicació en el Perfil del 

contractant.  

 

En els contractes de tramitació de licitació anticipada l’eficàcia de contracte quedarà 

condicionada suspensivament a l’existència d’aplicació pressupostària adequada i suficient en 

el pressupost que s’aprovi per a l’exercici següent, a tal efecte i un cop aprovat el pressupost, 

s’adjuntarà al contracte el document de verificació d’existència de partida suficient emès per 

Intervenció. 

 

17a Control de l’execució del contracte i responsable del contracte  

L’Ajuntament efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del 

contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquest. 

 

L’Ajuntament designarà un responsable del servei al qual li correspondran les funcions 

següents: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones. 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 

prestació pactada 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 

informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà 

un informe d’avaluació final de contractació que farà referència als diferents aspectes de 

l’execució del contracte. 
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Els informes del responsable del contracte es tindran en compte per valorar la correcta o 

incorrecta execució del contracte i per aplicar al contractista les conseqüències que se’n 

derivin. 

 

Per part de l’empresa adjudicatària, s’haurà de designar un/a responsable que actuï com a 

interlocutor/a davant l’Ajuntament de Roses. 

 

18a Forma de pagament 

El preu anual del contracte s’abonarà en la forma establerta a l’apartat P del quadre de 

característiques.  

 

Les factures s’expediran i trametran de forma electrònica, en el format i les condicions 

establerts normativament, a través del punt general d’entrada de factures electròniques habilitat 

pel servei e.fact del Consorci Administració Oberta de Catalunya. 

 

El contractista haurà de consignar a la factura la referència comptable formada per 11 dígits, la 

qual li serà facilitada en el moment de la signatura del contracte i dels codis DIR3 següents: 

 

Òrgan gestor: L01171523 

Oficina comptable: L01171523 

Unitat tramitadora: L01171523 

 

Les factures es presentaran dins del termini de 30 dies a comptar des de la data de finalització 

del mes objecte de facturació. La demora en la presentació de la factura interromprà el termini 

de pagament fins a la seva presentació. 

 

Presentada la corresponent factura, aquesta haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia 

comprovació de l'efectivitat i conformitat de la prestació del servei del responsable del 

contracte, i s’abonarà al contractista dins el termini establert a l’article 216.4 del Text refós de la 

LCSP. 

 

Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa 

reguladora de les obligacions de facturació, o que continguin preus per serveis o treballs no 
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contractats, o sense incloure la referència comptable esmentada, es retornaran al contractis ta 

amb l’advertiment que s’interromp el còmput a efectes de pagament. 

 

19a Execució del contracte, condicions especials d’execució i penalitats 

1. Execució del contracte. El contractista està obligat a complir el contracte amb estricta 

subjecció a aquest plec i al plec de prescripcions tècniques aprovat per l’òrgan de contractació, 

en el termini total fixat per a la seva execució, així com als terminis parcials que s’haguessin 

aprovat i a adscriure el personal i els mitjans necessaris per al bon compliment del contracte. 

 

2. Condicions especials d’execució. En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions 

especials d’execució, seran les concretades en l’apartat K del quadre de característiques del 

contracte. 

 

3. Penalitats. La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 

l’Administració. 

 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte 

al compliment del termini total o dels terminis parcials, l’Ajuntament podrà optar indistintament 

per la resolució del contracte amb confiscació de la garantia o per la imposició de les penalitats 

diàries en la proporció prevista a l’article 212.4 del TRLCSP. 

 

L’import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 

l’Ajuntament de Roses, originats per la demora del contractista. Si el retard fos produït per 

motius no imputables al contractista, s’estarà al que disposa l’article 213 del TRLCSP. 

 

En el cas que s’hagin establert condicions especials d’execució el seu incompliment comportarà 

la resolució del contracte. 

 

20a Responsabilitat 

El contractista és responsable de la qualitat i del resultat dels treballs que dugui a terme i de les 

prestacions i dels serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per 

a l’Ajuntament de Roses o per a tercers de les omissions, les negligències, els mètodes i/o els 

productes inadequats, i qualsevol altra incorrecció o deficiència en l’execució del contracte. 
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21a Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte 

El contractista serà responsable, durant l'execució del contracte, de tots els danys i perjudicis 

directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 

privat, com a conseqüència dels actes, les omissions o negligències del personal al seu càrrec. 

 

El contractista haurà de reparar les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats 

i haurà de restablir les condicions primitives o compensar adequadament els danys i perjudicis 

causats, d'acord amb la legislació vigent. 

 

Serà a càrrec del contractista, conforme al que disposa l'article 214 del TRLCSP, l'obligació 

d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers. Anirà igualment a càrrec seu, 

indemnitzar els danys que s'originin a l'Ajuntament de Roses o al personal dependent d'aquesta 

institució, per les mateixes causes i amb idèntiques excepcions que les que assenyala l'article 

esmentat. 

 

22a Valoració de l’execució del contracte  

El responsable del contracte elaborarà un informe del grau de satisfacció en l’execució del 

contracte per part de l'empresa adjudicatària. 

 

Les informacions de qualificació seran oportunament traslladades a les empreses 

adjudicatàries i serviran per valorar l’oportunitat de prorrogar el contracte, així com per iniciar 

actuacions de penalització o de resolució contractual. 

 

23a Drets del contractista 

L’empresa adjudicatària té els següents DRETS: 

 

1. L’abonament de les factures del servei, un cop aprovades. Mensualment l’empresa 

adjudicatària presentarà la corresponent factura dels treballs realitzats. Una vegada 

fiscalitzada la factura, serà sotmesa a l’aprovació de l’òrgan competent de 

l’Ajuntament de Roses, per procedir al seu pagament. 

2. A ser indemnitzada en cas de resolució anticipada per causes no imputables al 

contractista. 
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24a Obligacions de l’empresa adjudicatària 

Són obligacions de l’empresa adjudicatària les següents: 

 

Obligacions generals: 

1. Seran a càrrec del contractista les despeses derivades dels anuncis de licitació així com 

les derivades de la formalització del contracte i de qualsevol altra que resulti d’aplicació 

segons les disposicions vigents, en la forma i les condicions que aquestes assenyalin. 

2. D’acord amb l’establert a l’article 140 i a la disposició addicional 24a del TRLCSP, 

l’adjudicatari es compromet a la més estricta i absoluta confidencialitat i reserva sobre la 

informació a la qual tingui accés i coneixement en virtut de l’execució del contracte i, en 

especial, sobre les dades de caràcter personal, que no pot copiar ni utilitzar per a una 

finalitat diferent a la que es preveu en aquest Plec i que ha de retornar o destruir 

totalment a la finalització del contracte. 

3. Especificar les persones concretes que executaran de forma estable les prestacions 

objecte del contracte i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, 

prèviament a l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal 

comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles 

persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.  

4. L’empresa adjudicatària està obligada a subscriure al seu càrrec amb una companyia de 

reconeguda solvència inscrita en el Registre corresponent, una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil, que cobreixi durant tota la durada del contracte i les possibles 

pròrrogues, per un import mínim de 50.000 € que garanteixi les obligacions derivades del 

contracte, així com les possibles indemnitzacions derivades de reclamacions formulades 

per tercers en cas de resultar adjudicatari, la vigència de la qual serà fins exhaurir el 

termini d’execució del contracte de referència.  

5. Prestar els serveis d’acord amb les condicions d’aquest Plec de clàusules 

administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques mitjançant una 

organització adequada, i dotant-lo dels mitjans personals i materials necessaris per a 

una prestació òptima del servei. 

6. Complir les obligacions de caràcter laboral i de la Seguretat Social respecte al personal 

que destini a aquest servei, i que dependrà exclusivament de l’adjudicatari i no tindrà 

relació laboral ni administrativa, o de qualsevol altra classe, amb l’Ajuntament de Roses. 
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7. Exercir el servei per si mateix, amb prohibició de cedir-lo o traspassar-lo a tercers, llevat 

que hi hagi autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Roses, que només ho podrà 

autoritzar en les circumstàncies assenyalades en la normativa sobre contractació. 

8. Indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència del 

funcionament del servei, llevat dels actes realitzats per complir una ordre directa 

imposada per l’Ajuntament de Roses amb caràcter ineludible. 

9. Indemnitzar l’Ajuntament de Roses pels danys i perjudicis derivats del servei que es deixi 

de prestar, per raons no justificades. 

10. Assumir la responsabilitat civil, penal i administrativa, tant davant de l’Ajuntament de 

Roses com davant de tercers, pels danys i perjudicis causats per l’adjudicatari del servei 

i/o pel seu personal.  

11. El contractista nomenarà un responsable del servei que periòdicament mantindrà 

reunions de treball i informatives amb la persona responsable de supervisar el servei per 

part de l’Ajuntament de Roses. Aquesta persona serà l’interlocutor/a amb l’Ajuntament. 

12. Prestar el servei de la manera disposada en el Plec de clàusules administratives 

particulars i en el Plec de prescripcions tècniques, i d’acord amb el que ordeni 

posteriorment l’Ajuntament de Roses. 

13. El compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria laboral, de 

seguretat social i de seguretat i salut en el treball. El contractista és responsable davant 

la Llei de qualsevol accident del seu personal, per la qual cosa i en compliment de les 

disposicions vigents, tindrà degudament assegurats tots els treballadors que intervinguin 

en els treballs objecte del contracte. 

14. Qualsevol altre obligació establerta en el PPT. 

 

25a Prerrogatives de l’Administració 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, l’òrgan de 

contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi 

el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i els seus 

efectes. 

 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir en el contracte les 

modificacions necessàries per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes. L’exercici 

d’aquesta prerrogativa requerirà que no s’afectin les condicions essencials del contracte, 
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justificar la seva necessitat en l’expedient, l’audiència al contractista i la seva formalització en 

document administratiu. 

 

Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i 

exhaureixen la via administrativa. 

 

 

26a Cessió del contracte i subcontractació 

 

26.1. Cessió del contracte: A l’apartat N del quadre de característiques s’estableix si 

s’admet o no la cessió del contracte. 

 

Per al supòsit d'admetre's la cessió, l’empresa contractista podrà cedir els drets i les 

obligacions relatives a aquest contracte, a una tercera persona, sempre que les qualitats 

tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 

contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 

l’article 226 del TRLCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el 

mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte. 

 

26.2. Subcontractació: A l’apartat O del quadre de característiques s’estableix si s’admet o 

no la subcontractació. 

 

La celebració de subcontractes, en el cas d’estar permesa, estarà sotmesa al compliment dels 

requisits que s’estableixen en l’article 227 del TRLCSP.  

 

L’adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit la intenció de celebrar els 

subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del 

subcontractista i justificant suficientment la seva aptitud per executar la prestació. 

 

La infracció de les condicions establertes en l’article 227 anteriorment esmentat per procedir a 

la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 

circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
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subcontractació, poden donar lloc a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% 

de l’import del subcontracte.  

 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumirà, per 

tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Administració. El coneixement 

que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal.  

 

En cap cas pot concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones 

inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels 

supòsits de l’article 60 del TRLCSP.  

 

El contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d’acord 

amb la legislació laboral. El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que 

disposa l’article 228 del TRLCSP. 

 

27a Transformació de les empreses adjudicatàries 

Durant la vigència del contracte, les empreses adjudicatàries hauran de comunicar en el termini 

màxim de cinc dies hàbils les modificacions que afectin les seves facultats per contractar amb 

l'Administració relatives a qualsevol dels supòsits assenyalats en l'article 60 del TRLCSP. 

 

Quan la modificació comporti la transformació de l’empresa o l’eventual cessió o subrogació en 

el contracte d’una nova entitat, l’empresa adjudicatària, als efectes del compliment d’allò recollit 

en l’article 85 del TRLCSP, haurà de presentar un escrit acompanyat dels documents que 

acreditin la personalitat jurídica i capacitat d’obrar corresponents conjuntament, quan 

s’escaigui, amb l’acreditació de solvència i el compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. En tot cas, la modificació que suposi la transformació de l’empresa o 

l’eventual cessió o subrogació en el contracte d’una nova entitat requerirà l’autorització prèvia 

expressa de l’òrgan de contractació i no produirà efectes en tant aquesta autorització no es 

produeixi. 

 

28a Modificació del contracte 

En el present contracte procedirà la modificació en els termes que preveu l'article 106 del 

TRLCSP, si així estigués previst a l’apartat M del quadre de característiques.  
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En cas que s’admeti la cessió del contracte conforme a l’establert a l’apartat N del quadre de 

característiques,, aquesta es tramitarà com una modificació del contracte. Així mateix, si s’ha 

previst la revisió de preus d’acord amb la clàusula cinquena d’aquest plec, aquesta es 

tramitarà com una modificació del contracte. Igualment es tramitarà com una modificació del 

contracte la transformació de l’empresa adjudicatària d’acord amb l’establert a la clàusula 

anterior.  

 

D’altra banda, l’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a 

causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o transmissió 

d’empresa o branca d’activitat també es considera i es tramitarà com una modificació del 

contracte, d’acord amb l’establert a la clàusula anterior. 

 

Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes 

i s'han de formalitzar conforme al que disposa l'article 156 del TRLCSP. Pel que fa al seu règim 

s'aplicarà allò que disposa el títol Vè del llibre 1r, i els articles 211 i 219 del TRLCSP.  

 

29a Resolució d’incidències  

Si hi ha discrepàncies de caràcter tècnic entre el responsable del contracte i el contractista pel 

que fa a la interpretació del programa de treball i a la seva realització, les resoldrà l'Ajuntament 

de Roses, amb caràcter immediatament executiu, en ús de la prerrogativa d'interpretació dels 

contractes que la legislació vigent li confereix.  

 

Si el contractista formalitza la seva discrepància mitjançant escrit presentat en el Registre 

General de l'Ajuntament de Roses i transcorren 15 dies hàbils sense que recaigui resolució 

expressa al respecte, s'entendrà desestimada la petició. 

 

30a Devolució de la garantia 

Quinze dies abans del compliment del termini de garantia, el tècnic responsable del contracte 

redactarà un informe sobre l’estat dels treballs. Si és favorable, el contractista quedarà rellevat 

de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la 

liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que resultin de la 

liquidació, que s’hauran d’abonar a la part creditora en el termini de seixanta dies (60). 
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En el cas que l’informe no sigui favorable, o bé perquè el contractista hagués incomplert les 

seves obligacions o bé perquè hi haguessin qüestions pendents, si fossin avaluables 

econòmicament, el responsable del contracte procedirà a la seva valoració. 

 

31a Obligacions del contractista en la utilització de la llengua catalana en l’execució del 

contracte 

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades 

de l’execució del contracte. Així mateix l’empresa contractista i, si escau, les empreses 

subcontractistes, han d’emprar almenys el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en 

la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions 

objecte del contracte. 

 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 

en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

 

32a Confidencialitat i protecció de les dades personals 

L’entitat adjudicatària del contracte s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el 

Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat 

dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, en relació amb les dades 

personals a les quals es tingui accés durant la vigència d’aquest contracte. 

 

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la 

prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponen a l’Administració 

contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser 

objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 

tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de 

l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir 

l’entitat que presta el servei objecte d’aquest contracte. 

 

L’entitat adjudicatària del contracte es compromet a utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat 

de prestar els serveis encarregats. L’entitat adjudicatària del contracte es compromet, d’acord 

amb el que disposa l’art. 12.2 LOPD, a tractar les dades conforme a les instruccions de 
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l’Administració contractant responsable del fitxer, per a l’estricta prestació dels serveis 

contractats; a no aplicar o utilitzar les dades personals que provinguin dels fitxers titularitat de 

l’Administració contractant responsable del fitxer amb una finalitat diferent a la d’aquest 

contracte, i a no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres 

persones. 

 

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, en què es regula el dret d’informació en la recollida 

de les dades de caràcter personal, es deixa constància dels següents extrems: 

 

a) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc), el licitador 

garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades i/o 

afectades per facilitar la referida informació a l’Ajuntament de Roses, amb la finalitat de licitar 

en el present procediment. 

b) La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza 

l’Ajuntament de Roses a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, 

en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 

L’entitat adjudicatària del contracte i els seus treballadors s’obliguen a guardar estricte secret 

de tota aquella informació a la qual tinguin accés i del compliment de totes aquelles mesures 

tècniques i organitzatives que s’estableixin per a garantir la confidencialitat i integritat de la 

informació. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest 

contracte. 

 

33a Tractament i custòdia de la documentació aportada pels licitadors que no resultin 

adjudicataris 

D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses 

com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades en el seu 

expedient. Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de 

recursos sense que se n’hi hagin interposat, la documentació que acompanya a les 

proposicions romandrà a disposició dels interessats. 
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En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la Resolució de la Comissió 

Nacional d’Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 

2006, respecte de la documentació que s’adjunta amb els contractes administratius pels 

licitadors que no resultin adjudicataris, l’Ajuntament de Roses procedirà a la destrucció total 

de la documentació aportada pels licitadors no adjudicataris un cop transcorregut UN ANY 

del termini de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució.  

 

L’eliminació es realitzarà d’acord amb els procediments regulats per la normativa sobre accés, 

avaluació i tria de documents aprovada per la Generalitat de Catalunya. 

 

34a Notificació als candidats i licitadors i publicitat de les adjudicacions i utilització dels 

mitjans electrònics  

D’acord amb l’article 151 del TRLCSP, l’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als 

candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà en el Perfil del contractant indicant el 

termini en què s'haurà de procedir a la seva formalització. 

 

D’acord amb les previsions establertes per les disposicions addicionals quinzena i setzena del 

TRLCSP, per la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya i la Llei 39/2005, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la 

fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre les empreses 

licitadores i contractistes i l’Ajuntament de Roses, es realitzaran amb mitjans electrònics, 

informàtics i telemàtics, amb els licitadors i contractistes que tinguin la condició de persona 

jurídica i preferiblement també per aquests mitjans si tinguessin la condició de persona física. 

  

En aquest sentit, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la fase de 

licitació i adjudicació entre les empreses licitadores i contractistes i l’Ajuntament de Roses es 

realitzaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 

(https://contractaciopublica.gencat.cat), en la qual està comprès el Perfil del contractant de 

l’Ajuntament de Roses, i també accessible a través de l’adreça www.seu-e.cat/web/roses. Pel 

fet de presentar-se a la licitació, els licitadors accepten la utilització d’aquests mitjans 

electrònics per a rebre les comunicacions i notificacions i per això l’empresa licitadora haurà 

http://www.seu.cat/seue/roses
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d'expressar en la sol·licitud de participació en la licitació i de declaracions responsables (model 

annex 1 d’aquest plec) la relació de persones que habilita per a rebre les notificacions. En el 

supòsit que no se'n designi cap, s’entendrà únicament habilitat per a rebre les notificacions el 

representant del licitador, o el mateix licitador si es una persona física i no actua a través de 

representant.  

 

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores hauran de subscriure’s com a interessades en 

aquesta licitació, a través del formulari de subscripció que a tal efecte es posa a disposició a 

l’adreça web del Perfil del contractant de l’Ajuntament de Roses, accessible a través de 

qualsevol de les l’adreces www.seu-e.cat/web/roses o https://contractaciopublica.gencat.cat. 

 

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

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

licitació.  

 

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

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

d’anuncis associat a aquesta licitació en el Perfil del contractant.  

 

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

l'hora de la informació publicada.  

 

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

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

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

 

35a Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han 

d’adequar la seva activitat 

1. Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per 

evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 

 

2. En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat 

en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els 

http://www.seu.cat/seue/roses
https://contractaciopublica.gencat.cat/
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licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les 

obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 

d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació del contracte en interès propi. 

c) 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. 

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de 

lliure concurrència. 

e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

f) 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. 

g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 

directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions contractades. 

i) 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. 

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les 

obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 

3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part 

dels licitadors o dels contractistes, serà causa, segons el seu cas, d’exclusió de la licitació i de 

resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la 

legislació vigent. 

 

36a Resolució del contracte 
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La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els articles 223, 224 i 

308 del TRLCSP, així com per l’incompliment de les obligacions declarades essencials en 

aquest plec.  

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del 

contractista mitjançant procediment en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes 

previstos als articles 225 i 309 del TRLCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.  

La resolució del contracte per culpa imputable al contractista comportarà la confiscació de la 

garantia. 

 

37a Règim de recursos 

El contracte té la qualificació jurídica d’administratiu i, al no estar subjecte a regulació 

harmonitzada, l’acord d’adjudicació, els plecs reguladors de la licitació i els que estableixin les 

característiques de la prestació així com els actes de tràmit adoptats en el procediment 

d’adjudicació, sempre que aquests últims decideixin directament o indirectament l’adjudicació, 

determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 

irreparable a drets o a interessos legítims, així com les qüestions litigioses sorgides sobre la 

interpretació, la modificació, la resolució i els efectes del contracte seran resolts  per l’òrgan de 

contractació competent, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra aquests es 

podrà interposar el recurs contenciós administratiu, conforme al que preveu la Llei reguladora 

de la jurisdicció esmentada, sense perjudici que els interessats puguin interposar recurs 

potestatiu de reposició, previst en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

38a Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció 

d’aquest contracte.  

 

39a Règim d’invalidesa  

 

Els actes de preparació i d'adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 

d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP.  
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Aquest contracte serà nul en els casos previstos a l’article 37 del TRLCSP.  

 

En aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques els 

drets o els interessos legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o es puguin veure 

perjudicats, en els terminis i davant l’òrgan competent per tramitar-la i resoldre-la, de 

conformitat amb l’article 39 del TRLCSP. 
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Annex número 1. Model de sol·licitud i declaracions 

 

El Sr / La Sra ................................................................................... amb DNI ......................... i 

domicili a .................................. CP............., carrer ..............................................., núm. 

.............., telèfon mòbil: ....................., telèfon fix: ....................., designa expressament a 

efectes de rebre qualsevol notificació, avís o comunicació relacionada amb la present licitació 

l’adreça electrònica ......................................... 

 

Manifesta que actua amb poders suficients en representació de l’empresa 

........................................., amb CIF ......................... (si el licitador fos una persona física, 

haurà de dir que: Manifesta que actua en el seu nom propi i dret) i seu social (si el licitador fos 

una persona física, haurà de dir: amb domicili ) a ............................ CP............., carrer 

......................., número ........, en el procediment per a l’adjudicació del contracte de 

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

 

1. DECLARA sota la seva responsabilitat que 

1. Està facultat/ada per establir un contracte amb l’Administració, ja que tot i que té la 

capacitat d’obrar, no està inclòs/a en cap de les prohibicions fixades en l’article 60 

del TRLCSP per contractar amb l’administració, i reuneix els requisits de 

solvència econòmica, tècnica i professional requerits per participar en 

aquesta licitació. 

2. Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de les 

obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’article 60 

d) del TRLCSP. 

3. No forma part dels òrgans de govern o d’administració d’aquesta societat cap de 

les persones a què fa referència la legislació sobre incompatibilitats dels alts 

càrrecs, de personal al servei de les administracions públiques i de règim electoral 

general.  

4. En el cas de persones físiques: No està comprès/a en cap causa a què fa 

referència la legislació sobre incompatibilitats dels alts càrrecs, de personal al 

servei de les administracions públiques i de règim electoral general.  

5. (Només per a persones jurídiques) No pertany a cap grup empresarial. (En cas 

contrari s'indicarà el grup empresarial a què pertany l’empresa, amb indicació de 
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les empreses que el componen i denominació del grup (art.86.3 del RD 

1098/2001).  

6. (Només per a empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 

de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el ROLECE) Està inscrita en el Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, (o en el seu cas: 

Està inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat 

) i les dades que hi figuren són vigents. (En el cas que hi hagi hagut alguna variació 

en les dades que figuren en el registre es farà constar aquesta circumstància amb 

la següent declaració: Està inscrita en el Registre ........................................(RELI o 

ROLECE, segon sigui) i, amb respecte a les dades inscrites, hi ha hagut les 

variacions següents: 

....................................................................................................) 

7. Coneix les prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives particulars i 

el quadre de característiques que serveixen de base per a la convocatòria; accepta 

incondicionalment les clàusules i el que disposen el TRLCSP i el RD 1098/2001, de 

12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques. 

8. Els documents compresos a la seva proposició, que a continuació es relacionen, 

tenen caràcter confidencial: ........................................................... (En cas de deixar 

en blanc aquest apartat s’entendrà que cap document té caràcter confidencial).  

9. Compleix amb tots els requisits i les obligacions pel que fa a l’obertura, la 

instal·lació i el funcionament legal, que s’exigeixen en la norma vigent. 

10. (Només per a empreses licitadores estrangeres) La submissió als jutjats i tribunals 

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

renúncia expressa al seu propi fur. 

 

2. AUTORITZA expressament a l'Ajuntament de Roses perquè totes les notificacions i 

comunicacions relacionades amb la present contractació li siguin cursades per mitjans 

electrònics i a l'adreça indicada a aquest efecte en aquesta sol·licitud. (En el cas d’autoritzar a 

altres persones de l’empresa: Així mateix, també autoritza a les persones que es relacionen a 

continuació a rebre les notificacions/comunicacions electròniques que li siguin trameses per 

l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estableix la disposició addicional 16a 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 (TRLCSP): 
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Nom i cognoms  DNI  Adreça electrònica  Telèfon mòbil  

(en cas de voler rebre 

l'avís per SMS)  

 

 

   

 

 

   

 

 

3. SOL·LICITA ser admès/a en la licitació esmentada, després d’haver manifestat la seva 

conformitat amb totes i cadascuna de les condicions establertes en els plecs de clàusules 

administratives i tècniques.  

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 

 

□ Sobre Número 1 – Documentació administrativa  

 

□  Sobre Número 2 – Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica 

 

□  Sobre Número 3 – Documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor 

 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable i sol·licitud de participació, 

 

 

(Signatura i segell de l’empresa) 

 

Lloc i data:  
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Annex número 2. Model d'oferta econòmica 

 

 

“Oferta econòmica 

 

El Sr /La Sra ----------------------------------------------------- , amb domicili a ---------------- , carrer -------

------------------------------------------ , núm. ----------------- , CP --------------- , amb DNI núm --------------

--------, (si actua en representació d’algú altre: com a apoderat de ------------------------------- amb 

domicili a ---------------------------- ,carrer ------------------------ ,CP --------- DNI/CIF núm. ----------------

--------) es compromet a executar el contracte del “Servei de publicitat de campanyes 

municipals informatives mitjançant la inserció de banners en un portal digital d’abast i 

continguts locals”, per un import ANUAL de ----------------------- -------------------euros (en 

lletres i números), que més --------------------------------------- euros (en lletres i números), 

corresponent a l’impost sobre el valor afegit, fan un import total ofertat de --------------------------

------------- euros (en lletres i números), amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques i 

de clàusules administratives particulars que consten a l’expedient i que serveixen de base a la 

convocatòria, dels quals el licitador manifesta que coneix i accepta incondicionalment les seves 

clàusules, al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i al Reglament general de la 

LCAP i a aquest efecte fa constar tenir plena capacitat d’obrar i que reuneix els requisits de 

solvència tècnica per celebrar el present contracte i les condicions exigides per contractar amb 

l’administració, i declara que no està comprès/esa en cap prohibició per contractar conforme a 

l’article 60 del TRLCSP. 

 

(Lloc, data i signatura)” 
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Annex número 3. Model de compromís de millora  
 

DECLARACIÓ RELATIVA  A L’OFERIMENT DE MILLORA PER LA SEVA VALORACIÓ. 

 

  
El Sr/La Sra ........................................................................................., en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa ...............................................................................................,  
 
DECLARA:  
 
1. Que està assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per tal de poder ser 
adjudicatari/ària del contracte del “Servei de publicitat de campanyes municipals informatives 

mitjançant la inserció de banners en un portal digital d’abast i continguts locals ». 

2. Que es compromet a adscriure els mitjans necessaris per a la correcta prestació del servei i, 
als efectes de consideració dels criteris de valoració, ofereix les següents millores: 
 
A  Millora en l’oferta de serveis:   En cas de resultar adjudicatària del contracte, l’empresa 

licitadora es compromet a realitzar les següents millores i sense cap cost per a l’Ajuntament: 

 
1. Augmentar la mida dels banners  en    .............................(indicar en nombre i lletra)  píxels   

 
2. Publicar a més dels dos banners anuals establerts en el contracte, i amb caràcter 
d’addicionals el número de banners de mida igual o superior a  160 x 80 píxels, següents   
 

  1 (Un)  més a l’any. 
 

  2  (dos) més a l’any. 
 
 
3. La publicació permanent addicional dels banners contractats en la totalitat de pàgines que 

integren la web adjudicatària: ......... banner /s (Indicar el nombre) 
 
4. A adscriure al servei per a l’activitat de redacció de notícies un professional amb 

titulació de grau en Periodisme, grau en Comunicació Audiovisual, o estudis de grau de la 
mateixa branca de coneixement.     

 
  Sí  amb la titulació de ................................................................................. 
 
  No   
 
 
I perquè així consti, signa aquesta declaració responsable.  
 

(Lloc, data i signatura) 
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