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ANNEX AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  

 
 
DOCUMENTACIÓ PER A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE SUPORT EN MATÈRIA DE 
CONTINGUTS INFORMATIUS I COMUNICATIUS DEL PORTAL BARCELONÈS 
JOVE I DELS PROGRAMES D’INFORMACIÓ JUVENIL 
 
SOBRE NÚMERO 1 - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
Podran participar en aquest procediment obert totes aquelles persones, físiques o 
jurídiques, que acreditin complir els requisits exigits en aquest procés de licitació.  
 
Als efectes d’acreditació de la seva personalitat i de compliment dels requisits 
exigits caldrà que aportin els documents que s’enumeren a continuació. Estaran 
eximits d’aportar la documentació corresponent als apartats 1 a 4 següents els 
licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado (ROLECE) i aportin la corresponent documentació 
acreditativa, llevat del document en el que acreditin el percentatge de participació 
dels licitadors en una futura Unió Temporal d’Empreses.  
 
Els licitadors podran optar per substituir l’aportació de la documentació esmentada 
per la presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), d’acord 
amb el formulari normalitzat aprovat pel Reglament 2016/7 (UE) en el seu Annex 
II. En cas de participar en la licitació mitjançant Unió Temporal d’Empreses (UTE), 
cadascuna de les empreses participants haurà d’aportar el seu propi DEUC. 
 
 
1. Documents que acreditin la personalitat i capacitat del licitador: 
 

a) Persones físiques: Serà obligatòria la presentació de l’original (o de la 
fotocopia degudament legitimada) del Document Nacional d’Identitat. 

 
b) Persones jurídiques: Serà obligatòria la presentació de l’escriptura de 

constitució de la societat o entitat (fundació, associació o altre), i si s’escau 
la de modificació d’estatuts, degudament inscrita en el Registre que 
correspongui. 

 
c) Empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat Europea: 

Si l’empresari no és espanyol però és d’un Estat membre de la Unió 
Europea, justificarà la seva capacitat d’obrar mitjançant acreditació de la 
seva inscripció en el Registre professional o comercial quan aquest requisit 
sigui exigit per la legislació de l’Estat respectiu.  
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d) Empresaris estrangers no comunitaris: hauran d’acreditar la seva 

capacitat d’obrar mitjançant informe de la respectiva representació 
diplomàtica espanyola, conforme a l’Estat de procedència de l’empresa 
estrangera s’admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació 
amb l’Administració en forma substancialment anàloga. Igualment serà 
necessari que tingui oberta sucursal a España, amb designació de 
representants per a les seves operacions. 
 

e) Unions Temporals d’Empreses: Quan dues o més empreses es presentin 
a la licitació constituint agrupació temporal, cadascuna d’elles acreditarà la 
seva personalitat i capacitat d’obrar, havent-se d’indicar, en document 
privat, els noms i circumstàncies dels empresaris, la participació de 
cadascun d’ells i designar la persona o entitat que, durant la vigència del 
contracte, ha d’ostentar la plena representació de tots davant 
l’Administració. L’esmentat document haurà d’estar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses que integren la unió. Si 
l’agrupació està constituïda per empreses espanyoles i estrangeres, el 
gerent haurà de ser espanyol. 

 
2. Documents que acrediten la representació (en cas de persones 

jurídiques): 
 

a) Poder suficient a l’efecte i degudament inscrit en el Registre públic que 
correspongui, validat pel Secretari del Consell Comarcal del Barcelonès. 
 
b) Original o Fotocopia degudament legitimada del Document Nacional 
d’Identitat del signant de la proposició. 

 
 
3.Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica.  
 
Les persones, físiques o jurídiques, que pretenguin contractar amb l’administració, 
hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica, tal com es 
preveu a l’article 54 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
S’exclouran d’aquesta licitació les persones, empreses o entitats que no acreditin 
reunir els requisits de solvència exigits a la clàusula 8 del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Per acreditar la solvència econòmica i financera caldrà aportar documentació 
(comptes anuals) que acrediti que el seu volum de negocis en els dos darrers anys 
ha igualat o superat la xifra de 55.000 euros anuals. 
 
Per acreditar la solvència tècnica, es podrà aportar relació de serveis de naturalesa 
similar executats pel licitador durant els darrers dos anys. En cas que els serveis 
hagin estat executats per a administracions o entitats públiques, caldrà que aportin 
les certificacions acreditatives corresponents.  
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4. Declaració responsable. 
 
Els licitadors hauran de presentar una Declaració responsable conforme 
reuneixen totes i cadascuna de les condiciones exigides per contractar amb 
l’Administració i no incorren en cap de les prohibicions per a contractar 
enumerades a l’article 60 del text refós de la Llei de contractes del sector públic ni 
en els casos d’incompatibilitat previstos en la Llei 25/1983, de 26 de desembre, i 
en la Llei 53/1984 de 26 de desembre. Aquesta declaració haurà d’incloure també 
manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, tal com preveu l’article 146.1.c) del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
5. Compromís en matèria de personal 
 
Els licitadors hauran d’incloure en el sobre número 1 un document amb el que 
formulin compromís confirmant que el personal que es proposi adscriure als 
treballs objecte de contractació tindrà formació acadèmica mínima corresponent a 
un cicle formatiu de grau superior o equivalent, acreditació de coneixements de 
català de nivell C, experiència mínima de dos anys en el desenvolupament de 
treballs similars i que disposen de certificat negatiu de penals del Registre central 
de delinqüents sexuals. En cap cas en el sobre número 1, ni en l’esmentat escrit de 
compromís, es donaran dades que permetin identificar la identitat del personal que 
proposin en la seva oferta. 
 
6. Exempció d’IVA 
 
En cas que el licitador sigui una entitat declarada de caràcter social i les seves 
activitats estiguin en conseqüència exemptes a efectes de l’IVA, ha d’incloure 
còpia legitimada de la corresponent resolució de l’Agència Tributària. 
 
7. Designació d’interlocutor i adreça de correu electrònic 
 
Als efectes del que preveu al text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
per a la tramesa de les notificacions que deriven d’aquest procediment contractual 
i per a la formulació de consultes o petició d’aclariments que siguin necessaris, els 
licitadors hauran de designar la persona física que actuarà com a interlocutor amb 
el Consell Comarcal del Barcelonès durant el procés de licitació, fent constar les 
dades de contacte (nom, adreça postal i telèfon) i indicant l’adreça de correu 
electrònic a la que s’hagin de lliurar les comunicacions. 
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SOBRE NÚMERO 2 – DOCUMENTACIÓ DE LA PROPOSTA  
 
 
1. Proposició econòmica.  
 
Els licitadors elaboraran la seva proposta econòmica d’acord amb el model que 
s’incorpora en aquest Annex. 
 
Aquells licitadors que siguin una entitat declarada de caràcter social i les seves 
activitats estiguin en conseqüència exemptes a efectes de l’IVA, han de fer 
constar que la seva proposta està exempt d’IVA. 
 
2. Proposta de dedicació horària. 
 
En el mateix document en el que formulin la seva proposta econòmica, segons 
model incorporat a aquest Annex, els licitadors hauran de manifestar la durada de 
la dedicació setmanal del personal que proposin adscriure al contracte. Cal 
recordar que, d’acord amb el que s’estableix al Plec de clàusules administratives 
particulars, aquesta dedicació haurà de situar-se com a mínim en 27 hores 
setmanals i com a màxim en 30 hores setmanals. El licitador podrà ofertar, si 
s’escau, possibles increments de la durada mínima de 27 hores, increments que 
hauran de fixar-se per fraccions de 15 minuts (així, s’admeten propostes de 28 
hores i mitja, de 29 hores i 45 minuts o de 27 hores i 15 minuts, però no de 28 
hores i 5 minuts, ni de 27 hores i 20 minuts o de 29 hores i 50 minuts). 
 
3. Currículum vitae del personal que el licitador proposi adscriure al servei, en 
el que consti la formació acadèmica i l’experiència professional en tasques similars, 
als efectes del que es preveu a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives 
particulars, tenint en compte els requisits mínims que ha de reunir el personal 
proposat establert a la clàusula 8 de l’esmentat Plec. 
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MODEL D’OFERTA  

 
El/La Sr./Sra. ....., amb Document Nacional d’Identitat nº ........., en nom propi o 
en representació de l’entitat o societat ......., amb Número d’Identificació Fiscal 
............, reunint les condicions i requisits per participar en el procediment obert 
convocat pel Consell Comarcal del Barcelonès per a la contractació dels treballs 
de suport a l’Oficina de Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del 
Barcelonès en matèria de continguts informatius i comunicatius del 
Portal Barcelonès Jove i del programes d’informació juvenil, considera que 
es troba en condicions de participar en l’esmentada licitació. 
 
A aquest efecte, es compromet a desenvolupar els treballs objecte de la present 
contractació, amb estricta subjecció a totes las condicions tècniques, 
administratives i legals que contenen els Plecs, que coneix i que expressament 
accepta.  
 
A aquest efecte, mitjançant la present es compromet a executar el servei objecte 
de contractació, acceptant que l’import a percebre del Consell Comarcal del 
Barcelonès pel període contractual de dos anys sigui en total de ...... euros 
(indicar l’import en lletres i en xifres), sense l’IVA, que correspon per meitats a 
cadascuna de les dues anualitats de vigència inicial del contracte. 
 
Durant aquest període contractual de dos anys, la dedicació del personal que es 
proposa adscriure a la prestació del servei quedarà establerta en ........ hores i 
..... minuts setmanals. 
 
(Lloc, data i signatura del licitador o del representant de l’entitat licitadora) 
 


