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PLEC DE CLÁUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  

 
CONTRACTE 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 DELS PROGRAMES D’INFORMACIÓ JUVENIL 
 

 
 
Clàusula 1.- Objecte del contracte 
 
És objecte d’aquest plec establir les condicions jurídiques i econòmiques que han 
de regir la preparació i desenvolupament de 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 dels 
programes d’informació juvenil. (Codi CPV 85312300-2) 
 

Els esmentats treballs s’hauran d’executar d’acord amb les disposicions d’aquest 
Plec i amb les del Plec de Condicions Tècniques particulars, en què s’efectua la 
descripció i enumeració dels treballs a executar, així com la ubicació i horaris de 
prestació del servei inicialment previstos. 
 
Clàusula 2.- Termini de vigència del contracte. 
 
El servei objecte d’aquesta contractació es realitzarà durant dos anys, a comptar 
de la data que es fixi en el moment d’adjudicació del contracte. La previsió inicial 
és que l’inici de la vigència del contracte pugui iniciar-se en data 1 de març de 
2018. No es preveu la possibilitat de prorrogar la durada d’aquest contracte. 
 
Clàusula 3.- Pressupost del contracte. 
 
L’import màxim de licitació dels treballs, pel període de dos anys, és de 
QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (45.349,66 euros) sense l’IVA, que correspon a 
54.873,09 euros inclòs l’IVA. No existint possibilitat de pròrrogues contractuals, 
aquest import sense l’IVA coincideix amb el valor estimat del contracte, en 
aplicació de les previsions de l’article 88 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. El preu del contracte serà el que resulti de l’oferta finalment 
seleccionada.  
 
Clàusula 4.- Existència de crèdit. 
 
La despesa que es deriva d’aquest contracte es consignarà amb càrrec a la Partida 
 2 920 227.06 del Pressupost del Consell per a l’exercici 2018 i equivalent dels 
Pressupostos de 2019 i 2020, condicionat a l’aprovació dels pressupostos futurs. 
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Clàusula 5.- Horari i llocs de realització dels treballs 
 
Els horaris de prestació del servei inclouen una dedicació ordinària mínima de vint-
i-set hores setmanals, preferentment d’acord amb els horaris que es preveuen al 
corresponent Plec de condicions tècniques particulars. Els licitadors podran 
incrementar la dedicació mínima setmanal, sense que la seva oferta econòmica 
pugui excedir de l’import màxim de licitació establert a la clàusula tercera del 
present Plec. 
 
El servei es prestarà de manera continuada, llevat del mes d’agost, darrera 
setmana de desembre i primera setmana de gener de cada any, períodes en els 
que la prestació del servei restarà suspesa. 
 
Els treballs es desenvoluparan habitualment en les dependències de la seu del 
Consell Comarcal del barcelonès, al carrer de les Tàpies número 4 de Barcelona. 
 
Clàusula 6.- Normativa aplicable i règim jurídic del contracte.  
 
D’acord amb les disposicions de l’article 10 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, atès l’objecte de les activitats a desenvolupar aquest és un 
contracte de serveis.  
 
Constitueixen la Llei del present contracte: 
1.- Els drets i obligacions que per a cadascuna de les parts resulten dels 

documents del contracte, de l’oferta del contractista i de la normativa que a 
continuació s’enumera. 

2.- El present Plec de Clàusules Administratives Particulars i el corresponent Plec 
de Condiciones Tècniques Particulars. 

3.- El vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació de 
serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. 

4.- El Reial Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, les seves modificacions posteriors i les normes 
que el desenvolupen, en el marc que en resulti de la directa aplicació de 
preceptes de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública de la Unió 
Europea. Subsidiàriament s’aplicaran la resta de normes del Dret 
Administratiu i, en defecte d’aquestes, els preceptes del Dret Privat 
aplicables a aquest contracte. 

5.- El Decret Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.  

 
La interpretació de les disposicions que puguin suscitar dubtes en ser aplicades al 
present contracte, correspondrà a l’òrgan de contractació del Consell Comarcal del 
Barcelonès. Els acords que s’adoptin en matèria d’interpretació del contracte seran 
immediatament executius, sens perjudici del dret del contractista d’obtenir en via 
jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre la intel·ligència del pactat, cas que 
el contractista no es conformi amb la interpretació del Consell Comarcal. 
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Clàusula 7.- Expedient de contractació i forma d’adjudicació. 
 
L’expedient de contractació corresponent al servei a que es fa referència a la 
clàusula primera d’aquest document serà objecte de tramitació ordinària, d’acord 
amb el que preveuen els articles 109 i següents del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. Atès el pressupost de licitació, no es tracta d’un 
contracte subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb el previst a l’article 16 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
En aplicació de les disposicions de l’article 138.2 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, l’adjudicació del present contracte s’efectuarà per 
procediment obert. D’acord amb el previst a l’article 8.a) del Decret Llei 3/2016 de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, tractant-se d’un contracte de 
serveis de valor estimat inferior a 60.000 euros, la publicitat d’aquesta licitació 
s’efectuarà mitjançant publicació d’anunci únicament en el perfil del contractant de 
la seu electrònica del Consell.  
 
Clàusula 8.- Requisits de capacitat i solvència dels licitadors. 
 
Només podran participar en la licitació que es convoqui en el marc d’aquesta 
contractació les persones, físiques o jurídiques, que tinguin plena capacitat d’obrar, 
no estiguin incurses en cap supòsit de prohibició de contractar, ni d’incompatibilitat 
i acreditin la solvència a que es fa referència en aquesta clàusula. En cas de 
persones jurídiques, l’objecte social de les mateixes haurà d’incloure el 
desenvolupament d’activitats similars o equivalents a les que integren l’objecte 
d’aquest contracte.  
 
En aplicació del que es preveu a l’article 62 i següents del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, els licitadors hauran d’acreditar, pels mitjans que 
s’indiquen en aquesta clàusula, que disposen d’adequada solvència tant econòmica 
i financera com tècnica o professional als efectes d’acreditar que ofereixen les 
garanties suficients per a la correcta execució d’aquest contracte.  
 
Les condicions de garantia de la solvència econòmica o financera s’acreditaran amb 
aportació de documentació que acrediti que el volum anual de negocis del licitador 
en els dos anys anteriors per import igual o superior a 55.000 euros. En el cas de 
què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior 
a dos anys, el requeriment d’acreditació de la solvència econòmica o financera es 
podrà referir al període d'activitat. 
 
Les condicions de garantia de la solvència tècnica o professional s’acreditaran, com 
a mínim, amb aportació de relació de serveis similars o equivalents executats en 
els darrers dos anys, preferentment en el territori de la comarca del Barcelonès, 
especificant quins d’aquests serveis han estats realitzats per compte d’una entitat 
pública.  
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Així mateix els licitadors hauran d’aportar escrit de compromís confirmant que el 
personal que es proposi adscriure a la prestació del servei tindrà formació 
acadèmica mínima corresponent a un cicle formatiu de grau superior o equivalent, 
acreditació de coneixement de català corresponent al nivell C, experiència mínima 
de dos anys en el desenvolupament de tasques similars a les que s’inclouen en 
l’objecte del contracte i que disposen del certificat negatiu de penals del Registre 
Central de delinqüents sexuals. 
 
La documentació acreditativa de la solvència exigida s’haurà d’incorporar en el 
sobre número 1 al que es fa referència a la clàusula 10 d’aquest Plec, tal com 
s’especifica en l’Annex del mateix, podent-se acompanyar qualsevol altre 
document dels que s’enumeren als articles 75 i 78 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic que tinguin per objecte acreditar l’esmentada solvència 
econòmica o financera i tècnica o professional.  
 
Clàusula 9.- Presentació de proposicions. 
 
Les proposicions es presentaran a la seu del Consell Comarcal del Barcelonès, a la 
planta quarta de l’edifici del carrer de les Tàpies número 4 de Barcelona, fins a les 
dotze hores del dia 20 de febrer de 2018. No s’acceptaran pliques enviades 
por correu. 
 
La presentació de proposició implica, per part del licitador, l’acceptació 
incondicionada de les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable conforme 
reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb el Consell Comarcal del 
Barcelonès. Els licitadors hauran d’estar en disposició de garantir que podran 
prestar la totalitat del servei que els serà adjudicat d’acord amb la oferta per ells 
presentada.  
 
Clàusula 10.- Contingut de les proposicions. 
 

Les proposicions constaran de dos (2) sobres, tancats i signats pel licitador o 
per la persona que el representi, adreçats al Consell Comarcal del Barcelonès, en 
els quals constarà el nom o raó social de la societat licitadora, així com la seva 
adreça i telèfon. En cada sobre haurà de constar-hi el títol: Treballs de suport en 
matèria de continguts informatius i comunicatius en l’àmbit de joventut, i 
en subtítols: DOCUMENTACIÓ GENERAL (Sobre núm. 1) i DOCUMENTACIÓ 
DE LA PROPOSICIÓ CORRESPONENT A CRITERIS QUANTIFICABLES 
AUTOMÀTICAMENT (Sobre núm. 2) La documentació que s’ha d’incloure en 
cadascun d’aquests sobres es detalla i enumera en l’Annex del present Plec, en el 
que s’inclou també el model de proposició. 
 
La documentació del sobre número 1 no pot incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del sobre número 2, relatiu a la proposició corresponent als 
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació 
implicarà l’exclusió de la licitació. 
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Clàusula 11.- Mesa de Contractació i procediment de Licitació. 
 
Als efectes de la present licitació, es designa la Mesa de Contractació que haurà 
d’assistir a l’òrgan de contractació, que estarà integrada pels següents membres, o 
persones en qui deleguin o que els substitueixin: 
President El gerent del Consell Comarcal del Barcelonès. 
Vocals La secretària accidental del Consell Comarcal del Barcelonès. 
  La interventora del Consell. 
  El responsable de l’Oficina de Joventut i Habitatge del Consell. 
  L’auxiliar tècnic de l’Oficina de Joventut i Habitatge del Consell. 
Secretari El Tècnic de suport jurídic del Consell. 
 
En aplicació de les previsions de l’article 8.f) del Decret Llei 3/2016 de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, la Mesa de Contractació unificarà les 
seves reunions en un únic acte que es celebrarà el dia 21 de febrer de 2018, a 
partir de les 12 hores, a la seu del Consell al carrer de les Tàpies número 4 de 
Barcelona. Aquest acte inclourà les següents fases: 
- fase prèvia interna, per analitzar la capacitat i solvència dels licitadors, d’acord 

amb el resultat de l’estudi de la documentació inclosa en el sobre número 1 
dels licitadors que haurà estat efectuat prèviament pel secretari de la Mesa, i a 
determinar les possibles exclusions d’aquells licitadors que no compleixin els 
requisits exigits; 

- fase de caràcter públic, que es celebrarà, amb presència dels licitadors que ho 
desitgin, un cop finalitzada la fase prèvia interna. En aquesta fase es procedirà 
a efectuar l’obertura del sobre número 2 dels licitadors, a assignar les 
puntuacions que en cada cas pertoquin per aplicació de les formules 
establertes a la clàusula següent d’aquest Plec, a formular classificació de les 
ofertes un cop valorades i a efectuar proposta d’adjudicació del contracte en 
favor del licitador admès que hagi presentat l’oferta que obtingui major 
puntuació 

 
Clàusula 12.- Criteris de valoració de les ofertes 
 
A la vista de la documentació presentada pels licitadors, el contracte s’adjudicarà a 
la proposició que reuneixi les característiques més favorables. En aplicació del que 
es preveu a l’article 150.3.g) del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, la valoració de les ofertes es farà tenint en compte els següents criteris, tots 
ells quantificables automàticament, d’acord amb el barem de puntuació que 
s’especifica. 
 

1)  Oferta econòmica               Màxim:  30 punts 
 
Per obtenir les puntuacions s’aplicaran criteris estrictes de proporcionalitat lineal i 
es procedirà a avaluar l’oferta de manera que a la que sigui econòmicament més 
avantatjosa se li assignarà la puntuació màxima i la resta d’ofertes s’avaluaran 
aplicant la següent fórmula, arrodonint-se els resultats al segon decimal:  
    30 x preu de l’oferta més econòmica 
      Preu de l’oferta que es puntua 
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En aplicació de les previsions de l’article 152 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic en matèria de fixació de límits per apreciar la desproporcionalitat 
de les ofertes, es consideraran anormals o desproporcionades les ofertes que 
presenten una baixa superior al 5% de la mitja aritmètica de les baixes del total 
d’ofertes rebudes. En cas que es detecti alguna oferta desproporcionada, la Mesa 
de contractació sol·licitarà al licitador la justificació necessària per a determinar si 
la proposició no pot ser complida  i s’ha d’excloure, o si, admesa les justificació 
s’ha de prendre en consideració per a l’adjudicació del contracte. 
 
2) Dedicació horària setmanal      Màxim: 30 punts 
 
Pel que fa al possible increment, per sobre el mínim de 27 hores setmanals, de la 
dedicació dels equips que els licitadors proposin adscriure a la prestació del servei, 
es preveu que els licitadors puguin formular propostes d’increment que en cap cas 
podran excedir d’una dedicació de 30 hores setmanals. No s’assignarà puntuació 
per aquest criteri a aquells licitadors que no proposin dedicació superior a les 27 
hores setmanals. 
 
Les propostes d’increment de la dedicació horària setmanal es formularan en tot 
cas per hores senceres o per hores i fraccions de múltiples de 15 minuts. Així, 
s’admetran propostes de dedicació de 27 hores i mitja (que equivaldran a 27,5 
hores) o de 28 hores i quart (que equivaldran a 28,25 hores) però no de 29 hores i 
10 minuts o de 27 hores i 50 minuts. 
 
Per obtenir les puntuacions s’aplicarà la següent fórmula, convertint la dedicació 
horària oferta en la corresponent xifra decimal que correspongui:  
    30 x dedicació proposada pel licitador 
      30 (dedicació màxima prevista) 
 
3) Idoneïtat de l’equip humà      Màxim: 40 punts 
 
El licitador haurà d’identificar el personal que proposi adscriure a la prestació del 
servei, equip humà que inicialment hauria d’estar integrat per una sola persona. En 
cas que el licitador proposi distribuir les tasques entre més d’un treballador, tot el 
personal haurà de complir els requisits especificats a la clàusula vuitena d’aquest 
Plec. Es podrà atorgar fins a un màxim de 40 punts al perfil professional de la 
persona que es proposi adscriure a aquest contracte, el currículum vitae de la qual 
s’haurà d’incorporar en el sobre número 2 dels licitadors, incloent els documents 
acreditatius dels mèrits que hauran de ser objecte de valoració. 
 
La puntuació es distribuirà valorant formació acadèmic i experiència professional o 
laboral, d’acord amb els barems següents: 

- fins a 15 punts destinats a valorar la formació acadèmica del personal, 
d’acord amb la distribució següent: 
o estudis de diplomatura universitària: 3 punts 
o estudis universitaris de grau o de llicenciatura: 5 punts 
o estudis de màster, postgrau, doble grau o doble llicenciatura: 10 punts 
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- fins a 25 punts destinats a valorar la major experiència professional o 
laboral del personal proposat, a raó de 5 punts per cada any addicional, que 
excedeixi del mínim requerit, d’experiència en el desenvolupament de 
tasques similars a les que s’inclouen en l’objecte del contracte 

 

Clàusula 13.- Adjudicació  
 
La Mesa de Contractació procedirà a classificar les proposicions per ordre 
decreixent, en aplicació dels criteris de valoració enumerats a la clàusula 
anterior, en aplicació del que estableix l’article 160.1 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. D’acord amb el resultat d’aquesta classificació, 
l’òrgan de contractació procedirà a identificar el licitador que hagi presentat 
l’oferta considerada més avantatjosa. 
 
Es requerirà al licitador proposat com adjudicatari per, en el termini de deu dies 
hàbils establert a l’article 151.2 de la Llei, aportar la documentació acreditativa 
d’estar al corrent de compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, i per aportar, si s’escau, la documentació original acreditativa de 
compliment dels requisits de solvència exigits.  
 
Un cop rebuda la documentació sol·licitada, en el termini màxim de cinc dies 
hàbils, l’òrgan de contractació procedirà a aprovar l’adjudicació del contracte i a 
fixar la data d’inici efectiu del servei. L’adjudicació es notificarà a tots els 
licitadors i es publicarà al perfil del contractant del Consell. 
 
Atesa la naturalesa dels treballs objecte de contractació, en aplicació de las 
disposicions de l’article 8.3 del Decret Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, i vistes les previsions de l’article 103.1 i 95.1 del text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en aquesta contractació no exigeix als 
licitadors la constitució de garantia provisional, ni al licitador proposat com 
adjudicatari la constitució de garantia definitiva. 
 
Clàusula 14.- Formalització del contracte. 
 
La formalització del contracte en document escrit s’haurà de realitzar, llevat causa 
justificada, en el termini màxim de cinc dies a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’adjudicació, d’acord amb el previst a l’article 8.i) del Decret Llei 
3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
 
El document administratiu contractual inclourà un annex específic en relació a 
l’aplicació de les mesures de protecció de dades personals exigides per la legislació 
vigent, així com en relació a la possible cessió a tercers d’aquestes dades. 
 
Es donarà compte també de la formalització del contracte a través del perfil del 
contractant del Consell Comarcal del Barcelonès. 
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Clàusula 15 .- Responsable del contracte 
 
Als efectes del que es preveu a l’article 52 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, es designa al responsable de l’Oficina de Joventut i Habitatge del 
Consell com a responsable del contracte, encarregat de supervisar l’execució del 
mateix i de dictar les mesures i instruccions necessàries per a la correcta execució 
del servei. 
 
Seran funcions del responsable del contracte, entre d’altres: 
 interpretar i fer complir el Plec de condicions i altres prescripcions establertes en 

el contracte; 
 donar les ordres oportunes para assolir els objectius del contracte; 
 concretar la distribució ordinària de l’horari de treball del personal adscrit a la 

prestació del servei;  
 determinar el contingut i model dels informes d’execució del contracte a elaborar 

pel contractista que hauran d’adjuntar-se a les factures; 
 establir els mecanismes de coordinació amb els serveis municipals de joventut 

dels ajuntaments de la comarca en allò que estigui relacionat amb la prestació 
del servei; 

 establir els mecanismes de coordinació amb la resta de personal, entitats i 
contractistes que prestin els seus serveis o col·laborin amb l’Oficina de Joventut i 
Habitatge del Consell; 

 verificar que el contractista es manté al corrent de pagament de nòmines del 
personal adscrit a la prestació del servei contractat i que dona compliment a les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; 

 donar compte a la gerència de les incidències que sorgeixin durant l’execució del 
contracte; 

 conformar les factures que presenti el contractista. 
 
Clàusula 16.- Execució del contracte 
 
Els treballs objecte del contracte s’executaran amb estricta subjecció al present 
Plec i al corresponent Plec de condicions tècniques particulars que li serveix de 
base, i a les instruccions que en interpretació d’aquests doni al contractista el 
responsable del contracte.  
 
Mensualment el contractista haurà de lliurar al responsable del contracte un 
informe en el que es reculli la valoració quantitativa i qualitativa dels treballs 
executats en el darrer mes. El responsable de l’Oficina de Joventut i Habitatge del 
Consell donarà al contractista les instruccions per a l’elaboració d’aquests informes 
i, de comú acord, establiran els canals de transmissió dels mateixos. 
 
El contractista haurà d’informar al responsable del contracte de qualsevol petició 
d’informació que els ajuntaments o altres organismes públics o privats puguin 
efectuar-li relacionada amb les dades a que tindrà accés en el marc de la present 
contractació.  
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Així mateix el contractista haurà d’informar al Consell de les possibles activitats 
que per compte propi pugui desenvolupar al territori de la comarca que derivin o 
tinguin vinculació directa amb l’execució dels treballs objecte de contractació. 
 
El contractista podrà fer substitucions en l’equip humà adscrit a la prestació del 
servei, havent de comunicar amb caràcter previ el canvi al responsable del 
contracte, que haurà d’autoritzar-lo explícitament desprès de verificar que el nou 
personal reuneix, com a mínim, els mateixos requisits de formació i experiència 
que el personal proposat inicialment pel contractista en el procediment de licitació. 
 
Clàusula 17.- Obligacions del Contractista 
 
17.1. Obligacions laborals i socials. 

 El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral i de Seguretat Social, quedant el Consell Comarcal lliure de la 
responsabilitat que pugui derivar-se de l’incompliment de tal obligació. 
 
17.2. Abonament de despeses diverses 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses corresponent a l’obtenció de 
qualsevol llicència o permís que es derivi de l’execució del servei. 
 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses de transport i possibles dietes 
del personal adscrit a la prestació del servei. 
 
17.3.Indemnitzacions per danys. 
Correspondrà al contractista indemnitzar tots els danys que es causin a tercers o 
al propi Consell Comarcal com a conseqüència de les operacions que l’execució 
del servei exigeixi.    
 
17.4. Protecció de dades de caràcter personal 
El contractista haurà de respectar les obligacions establertes a la Llei orgànica 
15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i en el reglament i normativa 
de desenvolupament de la mateixa en relació al tractament de les dades de 
caràcter personal a les que tingui accés en el marc d’aquesta contractació. 
 
17.5. Certificacions de delictes de naturalesa sexual 
El contractista lliurarà abans de l’inici de prestació del servei el certificat negatiu del 
Registre de Delinqüents Sexuals corresponent al personal adscrit al contracte, que 
acrediti que el mateix no ha comès delictes de naturalesa sexual. En cas de 
substitucions de personal, caldrà que el contractista aporti el certificat 
corresponent a les persones de nova incorporació. 
 
Clàusula 18.- Abonaments al Contractista 
 
L’import dels treballs executats s’acreditarà mitjançant la presentació de factures 
mensuals (llevat el mes d’agost), totes elles d’igual import, incloent les dels mesos 
de desembre i gener malgrat la reducció d’activitat durant el període nadalenc.  
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A aquestes factures caldrà incorporar l’IVA corresponent. Llevat que el contractista 
sigui una entitat exempt per resolució de l’Agència Tributària, les factures que 
deriven d’aquest contracte estan subjecte al tipus ordinari de l’IVA actualment del 
21%. 
 
En cas que el contractista sigui una persona jurídica, les factures es presentaran en 
suport electrònic a través del Punt General d’Entrada de factures electròniques que 
opera com a Registre d’entrada de les factures electròniques adreçades al Consell 
Comarcal del Barcelonès, que s’identificarà com a usuari amb el Codi DIR3 
L06090821. 
 
Les factures emeses pel contractista, un cop conformades pel responsables del 
contracte, seran abonades dins els terminis legalment establerts. El termini vigent 
per a l’abonament de les factures està fixat actualment en trenta dies des. 
 
Clàusula 19 .- Modificacions del contracte 
 
L’òrgan de contractació podrà acordar la modificació del contracte per raons 
d’interès públic, d’acord amb el que es preveu als articles 211, 219 i 306 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, en els casos i forma previstos als 
articles 105 a 108 de l’esmentada Llei. 
 
En aplicació de les previsions de l’article 106 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, es preveuen específicament com a possibles supòsits de 
modificació contractual, que es podran incorporar al contracte, si s’escau, de 
manera acumulativa, els següents: 

- l’elaboració de material audiovisual per a nous programes i projectes 
impulsats per l’Oficina de Joventut i Habitatge del Consell; 

- la realització de campanyes extraordinàries puntuals de difusió a les xarxes 
socials de projectes i serveis impulsats per l’Oficina de Joventut i Habitatge 
del Consell 

 
Cap de les esmentades circumstàncies de les que pugui derivar-se una modificació 
contractual comporta alteració de les condicions d’aptitud o solvència exigides als 
licitadors, ni de les mateixes es deriva cap efecte en la valoració de les ofertes 
presentades a la corresponent licitació. Els termes exactes de quantificació dels 
ajustos que en cada cas derivin finalment de la possible situació justificativa de la 
modificació contractual, seran establerts per l’òrgan de contractació a proposta del 
responsable del contracte, prèvia audiència del contractista. La valoració 
econòmica que comporti en cada cas la modificació contractual s’establirà, 
proporcionalment a l’increment de la dedicació temporal, aplicant el preu/hora de 
referència que resulti en funció de l’import d’adjudicació del contracte i el número 
total d’hores que correspongui. 
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Clàusula 20.- Recepció i liquidació del contracte. Termini de garantia. 
 
Un cop finalitzat el servei objecte d’aquesta contractació, es procedirà a la recepció 
i posterior liquidació del mateix, fent constar la valoració dels serveis efectivament 
executats, conforme a les disposicions del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, essencialment les que es contenen a l’article 307 de l’esmentat text 
refós. 
 
Atesa la naturalesa del servei objecte de contractació, el període de garantia 
contractual es fixa en una durada de tres mesos des de la finalització de la vigència 
del contracte. 
 
Clàusula 21.- Prohibició de cessió, traspàs o subcontractació. 
 
Queden prohibits la cessió, el traspàs dels drets d’aquest contracte i la 
subcontractació en l’execució parcial dels treballs, sense l’autorització expressa del 
Consell Comarcal del Barcelonès, prèvia la corresponent sol·licitud i amb els 
requisits a que fa referència el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Clàusula 22.- Resolució del contracte. 
 
Seran causes de resolució del contracte les previstes als articles 223 i 308 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, amb els efectes que en cada cas 
correspongui segons s’estableix a l’article 309 de l’esmentat text legal.   
 
Clàusula 23.- Qüestions entre el Consell Comarcal del Barcelonès i el 
contractista. 
 
Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte administratiu sorgeixen qüestions 
entre el Consell Comarcal del Barcelonès i el contractista es sotmetran, una cop 
esgotada la via administrativa, davant els jutjats contenciós administratius de 
Barcelona, amb expressa renúncia del contractista a la jurisdicció dels Tribunals del 
seu domicili. 
 
 
Pel Consell Comarcal del Barcelonès,   Pel contractista, 
El Gerent, 


