
 

PLEC  DE  CLÀUSULES  ECONOMICOADMINISTRATIVES  I  TÈCNIQUES 
PARTICULARS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONTRACTACIÓ  MITJANÇANT  EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI DE DISSENYS GRÀFICS PER 
A L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME DEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EMPORDÀ

1. ENTITAT CONTRACTANT

Nom: Consell Comarcal del Baix Empordà
Adreça: Carrer dels Tarongers, 12
Municipi: La Bisbal d’Empordà
Codi Postal: 17100
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/baixemporda
Expedient: 7433/2018

La informació relativa al present contracte que hagi de ser publicada, es durà a terme 
mitjançant  el  perfil  de  contractant,  accessible  a  la  Plataforma  de  Serveis  de 
Contractació  Pública  de  Catalunya  i  es  podrà  consultar  en  la  següent  adreça 
electrònica: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/baixemporda.

D’acord amb la Disposició addicional 15 de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics.

El Consell Comarcal del Baix Empordà a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Turisme  ofereix  i  presta  serveis  a  ajuntaments,  empreses  i  persones.  Per  a  la 
comunicació  d’aquests  serveis  es  fa  necessària  la  contractació  de  dissenys  de 
materials de suport que ajudin a la difusió d’aquests serveis.

2. OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE

És  objecte  d'aquesta  contractació,  pel  procediment  obert  simplificat,  el  servei  de 
dissenys  gràfics  per  a  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  Turisme  d’aquest  Consell 
Comarcal.

Les característiques del servei són:

- Disseny de nous flyers, díptics o tríptics (10 peces)
Disseny, maquetació, retoc de fotografies, infografies, il·lustracions, pictografia, 
originals, art final, gestió, coordinació i seguiment de producció fins a entrega 
final.  Possibilitat  de  varis  models  d’un  mateix  documents  per  aplicació  de 
diferents idiomes. 
Contempla flyers de formats varis: 10 x 21 cn, A6, A5, A4.
Díptics de possibles formats A5 o A4 plegats
Tríptics de format 10 x 21 cm o A4 plegat.

- Actualització de continguts en dissenys de flyers, díptics, tríptics o altres 
(10 peces)
Actualització de flyers, díptics, tríptics o altres edtats prèviament.

 



 

- Disseny de dossiers i revistes  (2 peces)
Disseny, maquetació, retoc de fotografies, infografies, il·lustracions, pictografia, 
originals, art final, gestió, coordinació i seguiment de producció fins a entrega 
final. Documents tipus revistes d’entre 16 i 48 pàgines i de possibles diferents 
formats.

- Disseny de diplomes, targetes, pòsters i altres (10 peces)
Disseny, maquetació, retoc de fotografies, infografies, il·lustracions, pictografia, 
originals, art final, gestió, coordinació i seguiment de producció fins a entrega 
final. Documents varis que poden anar des de targetes, diplomes, cartells o 
altres aplicacions de petit format.

- Disseny de displays o roll-up (5 peces)
Disseny, maquetació, retoc de fotografies, infografies, il·lustracions, pictografia, 
originals, art final, gestió, coordinació i seguiment de producció fins a entrega 
final. Documents de gran format tipus displays que precisen de troquel o altres 
acabats o de roll-ups, lones o pancartes. 

- Disseny d’altres documents (5 peces) 
Disseny, maquetació, retoc de fotografies, infografies, il·lustracions, pictografia, 
originals, art final, gestió, coordinació i seguiment de producció fins a entrega 
final. Documents en aquest cas tipus plànols, desplegables de format 70 x 42 
cm per anar plegats a mida final 10 x 21 cm o altres variants possibles.

El  termini  de  lliurament del  servei  encomanat  serà com a  màxim de  10  dies 
hàbils per a cada peça

La  propietat  intel·lectual  dels  dissenys  gràfics  realitzats  seran  del  Consell 
Comarcal del Baix Empordà.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de servei tipificat l'article 
17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Així mateix, es regirà pels 
articles 308 a 315 de l’esmentada Llei.

No procedeix la divisió en lots ja que les característiques del contracte dificultarien 
l’execució d’aquest des del punt de vista tècnic d’acord amb l’article 99.3 apartat c de 
la LCSP. 

La codificació del contracte segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea té el 
següent codi: 79822500-7 (serveis de disseny gràfic).

3. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

D’acord amb allò previst a la normativa vigent, la competència per contractar aquestes 
obres correspon al President de la Corporació. 

 



 

Es designa com a responsable del contracte, als efectes establerts a l’article 62 de la 
LCSP,  el  coordinador  de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  Turisme  del  Consell 
Comarcal.

L’adreça de l’òrgan de contractació es troba a la seu del Consell Comarcal:

Consell Comarcal del Baix Empordà 
Carrer dels Tarongers, 12
17100 La Bisbal d’Empordà

4. PROCEDIMENT D’ ADJUDICACIÓ

L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària.

La forma d’adjudicació del contracte és farà mitjançant procediment obert simplificat 
d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  159.1  de  la  LCSP  amb  un  únic  criteri 
d’adjudicació: el millor preu, conforme es disposa a la clàusula 19a d’aquest plec.

La present licitació es publicarà amb un anunci en el Perfil de contractant. 

5. NORMATIVA GENERAL I SUPLETORIETAT

1.  Constitueixen  normativa  i  prescripcions  aplicables  al  procediment  de  formació  i 
d’aprovació de l’expedient, licitació, adjudicació, formalització i execució del contracte 
administratiu,  el  present  plec  de  clàusules  economicoadministratives  i  tècniques 
particulars a més de les disposicions d’aquests, les establertes en:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directius del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.

 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 i el Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

 Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

 La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local 
(BOE núm. 80 de 3.04.85) i les disposicions que la despleguin, modifiquin o 
afectin, així com la normativa autonòmica de desplegament que, en el marc 
d’aquella, sigui vigent.

 Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la  Llei  de  Propietat  Intel·lectual,  regularitzant,  aclarint  i  harmonitzant  les 
disposicions legals vigents sobre la matèria.

 Els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències, les 
Bases d’execució del  pressupost  i  les Ordenances i  els Reglaments de la 
Corporació.

2. En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret 

 



 

administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat.

6. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El  pressupost  del  contracte  és  de  16.940,00€,   IVA inclòs  , amb el  desglossament 
següent: 14.000,00 € de pressupost del contracte i 2.940,00 € en concepte d’impost 
sobre el valor afegit al tipus del 21% d’IVA.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes 
per sobre el pressupost de licitació.

El valor estimat del contracte s’estima en 14.000,00€ més el 21% d’IVA, atenent que 
no es preveuen pròrrogues ni modificacions.

El preu del contracte és el d’adjudicació i  ha d’incloure, com a partida independent 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En els preus es consideren inclosos els tributs, les taxes, 
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han 
de complir durant l’execució del contracte.

7. FINANÇAMENT

Per  al  pressupost  del  2018  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà,  la  despesa 
prevista per a aquest contracte s’imputarà a les aplicacions pressupostàries següents:

18 . 06 . 24100 . 22799 
18 . 06 . 43200 . 22706 

8. PAGAMENT

El pagament es farà efectiu a l’adjudicatari  un cop realitzat cada servei objecte de 
contractació  i  prèvia  presentació  de  la  corresponent  factura,  que  haurà  de  ser 
conformada pel responsable del contracte .

D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de 
creació  del  registre  comptable  de  factures  en  el  sector  públic,  l’adjudicatari  té 
l’obligació de presentar les seves factures en format de factura electrònica al  punt 
general d’entrada de factures electròniques del Consell Comarcal del Baix Empordà 
(e-FACT).

El règim de pagament és l’establert a l’article 198 de la LCSP.

Els contractistes que tinguin dret al cobrament davant l'Administració, podran cedir el 
mateix amb les condicions i requisits establerts a l’article 214 de la LCSP.

L’adjudicatari no podrà reclamar cap variació en el preu ofertat i que resulti objecte de 

 



 

l’adjudicació.

9. REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el contractista no tindrà dret a la revisió dels preus del 
contracte.

10. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà del termini comprès des de la formalització del contracte 
fins el 30 de juny de 2019.

11. GARANTIES DEL CONTRACTE

No es requerirà constitució de garantia provisional conforme el que estableix l’article 
159.4 apartat b de la LCSP-

Es requerirà constitució de garantia definitiva d’un 5 per 100 del preu final ofert, exclòs 
l’Impost del Valor Afegit d’acord amb el que disposa l’article 107 de la LCSP.

Es podrà constituir en qualsevol de les formes de l'article 108 de la LCSP.

Si durant el termini de garantia l’òrgan de contractació acredita que existeixen vicis o 
defectes ens els treballs realitzats reclamarà al contractista l’esmena d’aquests.

Finalitzada  la  durada  del  contracte  i  previ  informe  del  responsable  del  contracte 
acreditatiu que les prestacions objecte del contracte s’han acomplert correctament, es 
proposarà  al  president  del  Consell  Comarcal  l’acord  de  devolució  de  la  garantia 
definitiva.

12. CESSIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La  totalitat  dels  treballs  realitzats,  objecte  d’aquest  contracte,  seran  propietat  del 
Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà,  sense  que  l’adjudicatari  pugui  fer  cap  ús  o 
divulgació dels mateixos, ni de forma total o parcial, sense expressa autorització del 
Consell  Comarcal.  Per  tant,  l’adjudicatari  accepta  expressament  la  cessió  de  la 
propietat intel·lectual dels treballs objecte d’aquest contracte.

El  contractista  cedirà  al  Consell  Comarcal  en  exclusiva  i  a  perpetuïtat,  els  drets 
d’explotació, en concret, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació de la totalitat dels dissenys, fotografies, realitzades durant tot el període 
de duració del contracte d’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 1/1996, 
de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

La  formalització  del  contracte  porta  aparellada  la  cessió  dels  drets  de  propietat 
intel·lectual, d’acord amb el que disposa l’article 308 de la LCSP.

 



 

13. OBLIGACIONS I DRETS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari queda vinculat per l’oferta que hagi presentat i està obligat a:

- Complir el contracte d’acord amb el contingut d’aquest plec.
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
-  L’adjudicatari haurà de realitzar el lliurament del servei encomanat en el termini 
màxim de 10 dies hàbils per a cada peça.
- L’adjudicatari  és  responsable  de la  qualitat  tècnica  dels  treballs  que duguin  a 
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències 
que es dedueixen per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, 
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
- L’adjudicatari executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüències de 
les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els 
danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració.
- L’adjudicatari  haurà  de  disposar  de  les  eines  i  els  programes  informàtics  de 
dissenys necessaris per oferir el servei.
- Confidencialitat del servei. L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte de 
les dades o informació prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats 
amb l’objecte del contracte.
- Drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge. Els treballs generats al llarg del 
servei seran explotats per l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal. 
L’adjudicatari no els podrà fer servir per a altres finalitats sense el consentiment 
exprés del Consell.
- L’adjudicatari  haurà  de  fer  la  coordinació  i  seguiment  de  producció  fins  a  la 
entrega final.
- L’adjudicatari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones  i  homes,  fiscal,  de  protecció  de  dades  personals,  i  en  matèria 
mediambiental.

14. PRERROGATIVES DE LA CORPORACIÓ

1. Corresponen  a  l'òrgan  contractant  competent  les  prerrogatives  de  direcció, 
interpretació, modificació, suspensió i resolució del contracte en la forma i condicions 
que preveuen els articles 190 i 191 de la LCSP.

2. Els actes que els òrgans competents de la Corporació en matèria de contractació 
adoptin  respecte a la  interpretació dels termes del  contracte,  així  com a la  de les 
clàusules  del  present  Plec  que  el  regulin,  seran  immediatament  executius,  sens 
perjudici dels recursos que procedeixin conforme la normativa vigent.

15. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

L’adjudicatari respon de l’execució correcta dels dissenys d’acord amb les condicions 

 



 

establertes en aquest plec.

Si  l’Administració  determina  que  els  treballs  executats  no  s’ajusten  a  la  prestació 
contractada com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l’adjudicatari, podrà 
rebutjar la prestació i quedarà exempt de l’obligació de pagament o, en el seu cas, 
tindrà dret a recuperar el preu ja abonat d’acord amb l’article 311.3 de la LCSP.

L’adjudicatari és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, pels vicis o 
defectes en els treballs executats i l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar-li la 
l’esmena dels mateixos en els termes establerts a l'article 311.4 de la LCSP.

16. LICITADORS: CAPACITAT PER CONTRACTAR I SOLVENCIA

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que preveu l’article 65 LCSP, que no 
estiguin afectades en cap de les prohibicions per contractar recollides a l’article 71 de 
la LCSP i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica (article 74 i  
següents LCSP).

La capacitat d’obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar 
s’acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses del 
Sector Públic.

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses del Sector Públic, acredita 
excepte  prova  en  contrari,  les  condicions d’aptitud  de  l’empresari  quant  a  la  seva 
personalitat i  capacitat d’obrar,  representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o  professional,  classificació  i  altres 
circumstàncies  inscrites,  així  com  la  concurrència  o  no  concurrència  de  les 
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

No obstant l’anterior, en aplicació del que disposa la Disposició Transitòria 3ª de la 
LCSP, els licitadors no inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses del Sector 
Públic. quan siguin persones jurídiques, l’acreditació de la seva capacitat es realitzarà 
mitjançant la presentació dels estatuts socials inscrits en el Registre mercantil  o en 
aquell altre registre oficial que correspongui en funció del tipus d’entitat social.

Cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte del 
contracte, segons  resulti  dels  seus  estatuts  o  regles  fundacionals,  i  s’acrediti 
degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements 
personals i materials suficients per executar correctament el contracte.

La solvència de l'empresari:

La Solvència econòmica i financera de l’empresari  es podrà acreditar mitjançant la 
presentació d’alguna de la següent documentació:

- El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de 
negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor 
estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una 

 



 

vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un 
any. El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels 
seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari 
estigués inscrit  en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial  en  què  hagi  d'estar  inscrit.  Els  empresaris  individuals  no  inscrits  en  el 
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus 
llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

-En  lloc  del  volum  anual  de  negoci,  la  solvència  econòmica  i  financera  es  podrà 
acreditar  mitjançant  la  disposició  d'una  assegurança  d'indemnització  per  riscos 
professionals, vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes, per un 
import no inferior al valor estimat del contracte, aportant a més el compromís de la 
seva  renovació  o  pròrroga  que garanteixi  el  manteniment  de la  seva  cobertura 
durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador 
o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, 
en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigit, compromís que haurà de fer 
efectiu dins el termini de deu dies hàbils d’acord amb el que disposa l'apartat 2 de 
l'article 150 de la LCSP.

La Solvència tècnica/professional de l’empresari haurà d’acreditar-se per:

- Relació  de  treballs  o  serveis  de  característiques  similars  al  que  és  objecte  de 
licitació  (consistents  per  tant,  en  els  dissenys  gràfics  que  tinguin  identitat 
substancial,  tant  econòmica, com material  amb l’objecte del  contracte)  efectuats 
durant els 3 últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat. 
Aquesta relació haurà d’anar acompanyada d’un certificat o document justificatiu de 
la prestació dels serveis realitzats pel licitador.

- Si l’empresa es de nova creació, indicació del personal tècnic que s’adscriurà al 
contracte i la part del mateix té eventualment el propòsit de subcontractar. (article 
90.4 de la LCSP)

L’Administració  pot  contractar  amb  unions  d’empresaris  que  es  constitueixin 
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte.  Aquests  empresaris  queden 
obligats  solidàriament  davant  l’Administració  i  han  de  nomenar  un  representant  o 
apoderat únic amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que 
es  derivin  del  contracte  fins  a  la  seva  extinció,  sens  perjudici  que  les  empreses 
atorguin  poders  mancomunats  per  a  cobraments  i  pagaments  d’una  quantia 
significativa.

El  contracte  s’atorgarà  amb una  sola  persona  física  o  jurídica  o  a  una  agrupació 
d’empresaris temporal, a constituir-se a l’efecte que s’obligui de forma solidària, davant 
el Consell Comarcal del Baix Empordà i compleixi el que preceptua l’article 69 LCSP.

El licitador que presenti una proposició individual, no podrà presentar-ne cap altre en 
unió amb altres licitadors. En cas de fer-ho, totes les seves proposicions s’entendran 
anul·lades.

 



 

17. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 
les  seves  ofertes  obligatòriament  de  forma  electrònica  a  través  de  l’eina  eLicita 
(Presentació  telemàtica  de  l’oferta)  de  la  Plataforma  de  Serveis  de  Contractació 
Pública de Catalunya.

La utilització d’aquesta eina suposa:

 La preparació i la presentació d’ofertes de forma telemàtica pel licitador.
 La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema.
 L’obertura i l’avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins el 
termini de  deu (15) dies naturals  comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci  de  licitació  en  el  perfil  del  contractant 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/baixemporda),  exclusivament  de  forma 
electrònica  a  través  de  l’eina  eLicita  (Presentació  telemàtica  de  l’oferta)  que  la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya posa a la disposició de 
candidats i entitats licitadores per a tal fi.

La guia de presentació telemàtica d’ofertes es troba en el següent enllaç: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-no-enso
brades/idservei/econtractacio/

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 
interessats  es  registrin  en  la  Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Publica  de 
Catalunya.

L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanyi hauran d’estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Una  vegada  realitzada  la  presentació,  l’eina  proporcionarà  a  l’entitat  licitadora  un 
justificant d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de 
temps.

Les proposicions per prendre part a la licitació es lliuraran en un arxiu electrònic 
únic, signat pel licitador o persona que el  representa, en el qual es farà constar la 
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denominació de l’arxiu electrònic i la llegenda  "Proposició econòmica al procediment 
obert  simplificat  convocat  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà,  per  a  la 
contractació del  SERVEI DE DISSENYS GRÀFICS PER A L’ÀREA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

L’arxiu  electrònic  haurà  d’incloure  tant  la  documentació  administrativa  com l’oferta 
econòmica.

A)  La documentació administrativa que s’ha d’incloure és la següent:

a) La declaració responsable del representant, que serà formulada conforme al model 
de l’ANNEX 1 d’aquest plec i degudament signada.

La declaració compren el contingut referit  a la suficiència de la capacitat d’obrar, la 
representació de la societat que presenta l’oferta; l’adequada solvència econòmica, 
financera i tècnica o, en el seu cas de la classificació corresponent vigent a l’últim dia 
del  termini  per  presentar  proposicions;  les  autoritzacions  per  exercir  l’activitat  i  la 
declaració de no estar incurs en cap prohibició de contractar.

b) Compromís de constitució de la Unió Temporal d’Empresaris, si s’escau, quan dos o 
mes  empreses  es  presentin  a  la  licitació  mitjançant  una  constitució  d’una  unió 
temporal, cadascun dels empresaris que la composen han de presentar un document 
privat que indicarà la participació de cadascun d’ells i que assumeixen el compromís 
de constituir-se formalment en Unió Temporal, cas de resultar adjudicataris, conforme 
a l’article 69 de la LCSP i l’article 24 del RGLCAP).

c) Les empreses d’Estats membres de la Unió Europea o signatàries de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu  han de presentar, a més, l’acreditació de les autoritzacions 
especials que siguin exigibles per prestar el servei en el seu país d’origen.

d) Les empreses d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea o signatàries  de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu  han de presentar, a més, l’ informe expedit 
per  la  corresponent  Oficina  Econòmica  i  Comercial  d’Espanya  en  el   país  de 
procedència  de  l’empresa  estrangera  que  el  país  d’origen  admet  la  participació 
d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables 
als enumerats en l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, conforme a 
l’article 68 de la LCSP.

e) Totes les empreses no espanyoles hauran de presentar, a més, la declaració de 
sotmetiment a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre per a 
totes les incidències que d’una manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, 
renunciant al seu fur extrajudicial estranger que el pogués correspondre.

B)  L’oferta comprendrà la documentació següent:

L’Oferta  econòmica,  que serà  formulada conforme al  següent  model  i  degudament 
signada:

En/Na  ........................................,  amb  NIF  núm.  .............................  i  domicili 
a ........................, en nom propi (o en representació de l’empresa ............................, 

 



 

amb CIF núm. .................. i domicili a ..........................),

Manifesto:

1.  Que estic assabentat/ada de l’expedient  de contractació, mitjançant  procediment 
obert  simplificat,  del  servei  de  dissenys  gràfics  per  a  l’Àrea  de  Promoció 
Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà  i de les clàusules 
economicoadministratives i tècniques particulars que regeixen aquesta contractació.

2. Que accepto íntegrament les clàusules esmentades, i em comprometo a la seva 
execució per la quantitat de                    €, més el 21% d’IVA. 

La Bisbal d’Empordà,      de       de 2018

Signat.

18  MESA DE  CONTRACTACIÓ.  OBERTURA,  EXÀMEN  I  VALORACIÓ  DE  LES 
OFERTES

La  Mesa  de  contractació  estarà  constituïda  pel  president:  el  president  del  Consell 
Comarcal del Baix Empordà o membre de la corporació en qui delegui i pels següents 
vocals: el Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme d’aquest Consell 
Comarcal, la interventora i el secretari del Consell, actuant aquest últim també com a 
secretari de la mesa de contractació.

La mesa de contractació, a través de l’eina eLicita (Presentació telemàtica de l’oferta) 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, procedirà a les 12 
hores  del  primer  dia  hàbil  següent  (excepte  dissabte)  de  finalitzar  el  període  de 
presentació  de  proposicions,  en  acte públic,  l’obertura  i  la  valoració  de  les 
proposicions  presentades  que  contenen  la  documentació  administrativa  i  l’oferta 
econòmica d’acord amb l’article 159.4 apartat d de la LCSP.

Després de la lectura de les proposicions, i  prèvia l’exclusió de les ofertes que no 
compleixin  els  requeriment,  la  Mesa  procedirà  a  l’avaluació  i  classificació  de  les 
ofertes.

A la vista del resultat, la Mesa de contractació proposarà a l’adjudicatari del contracte.

Aquesta  proposta  no  crea  dret  algun  mentre  l’òrgan  de  contractació  no  dicti  la 
resolució d’adjudicació.

19. CRITERI D’ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a un únic criteri d’adjudicació, el millor preu.

L’adjudicació es farà a l’oferta que sigui més beneficiosa econòmicament.

 



 

Per tant, els licitadors hauran d’igualar o disminuir a la seva oferta la quantitat 
fixada com a tipus de licitació: 14.000,00 €, més IVA.

La justificació per tal de seguir aquest criteri de cost-eficàcia és perquè es tracta d’un 
contracte de serveis amb prestacions perfectament definides i que no són susceptibles 
d’introduir canvis o variacions, de manera que l’element definitori diferenciador entre 
les ofertes és el diferent preu que cada contractista pot oferir.

Als  efectes  de  considerar  una  oferta  com a  desproporcionada  o  anormal, serà 
d’aplicació el que disposa l’article 149 de la LCSP i els paràmetres establerts a l’article  
85  del  RGLCAP.  En  tot  cas,  prèviament  a  considerar  una  oferta  com  a 
desproporcionada o anormal, caldrà donar audiència en el termini de 5 dies naturals al 
licitador  que  l’hagi  presentat  per  tal  que  la  justifiqui  i  precisi  les  condicions  de  la 
mateixa, així com recavar informe als serveis tècnics comarcals. 

En  el  supòsit  d’empat  de  puntuació/valoració  entre  dos  o  més  proposicions  dels 
licitadors,  es  resoldrà  l’adjudicació  mitjançant  sorteig  per  la  mesa  de  contractació. 
(article 87 RGLCAP)

20. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Una vegada resolt el tràmit d’obertura de les proposicions, la mesa de contractació, 
valorades les ofertes admeses conforme els criteris establerts en aquest plec, podrà 
formular alguna d’aquestes propostes a l’òrgan competent de contractació, conforme 
es disposa l’article 150 de la LCSP:

- Proposar un adjudicatari a l’òrgan de contractació competent.
- Proposar declarar motivadament deserta la licitació.

21. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que la mesa de contractació proposi com 
a oferta més avantatjosa perquè en el termini de 7 dies hàbils comptadors des de la 
data del requeriment, i mentre no sigui exigible la inscripció obligatòria en els registres 
oficials  de  licitadors,  constitueixi  la  garantia  definitiva i  aporti  la  documentació 
justificativa següent, llevat que s’hagi presentat la certificació del Registre Oficials de 
Licitadors: 

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari:
Empresari individual: Targeta del NIF i còpia compulsada del DNI.
Persona Jurídica: Escriptura original o fotocòpia compulsada, de la constitució de 
la  societat  i  de  la  seves  posteriors  modificacions  degudament  inscrites  en  el 
Registre Mercantil.
UTE: A més  a  més,  aquelles  empreses  que  es  presentin  sota  aquesta  forma, 
hauran de presentar una declaració amb el compromís de constituir-se com a tal en 
escriptura  pública,  indicant  la  participació  de  cada  empresa  a  la  UTE  amb 
designació d’un representant únic amb poders generals.

 



 

b) Documents que acreditin la representació:
- Els que compareguin  o  firmin  ofertes en nom d’un altre,  presentaran còpia 

notarial del poder de representació, validat pel secretari de la corporació.
- Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el 

registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.
- Igualment  la  persona  amb poder  validat  a  efectes  de  representació,  haurà 

d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o notarialment del seu 
document nacional d’identitat.

c) Certificació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social imposada per les disposicions vigents.

d) Documentació acreditativa de la seva solvència econòmica i financera i de la 
solvència tècnica i professional, conforme la clàusula 16ª

Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
Jutjats i dels Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que 
de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu 
cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Aquelles empreses que figurin inscrites al RELI podran substituir la documentació 
prevista als paràgrafs anteriors, acreditativa de la personalitat jurídica, la capacitat 
d’obrar i la representació, la classificació empresarial, de la solvència econòmica i 
financera i de la solvència tècnica, per la presentació de la declaració expressa 
responsable  del  representant  de  l‘empresa  fent  constar  que  aquesta  es  troba 
inscrita  en  el  Registre  Electrònic  d’Empreses  Licitadores  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i que les circumstàncies que hi figuren no han experimentat variació. En 
aquest supòsit el Consell Comarcal consultarà d’ofici les dades que figuren al RELI 
i obtindrà, en el seu cas, el corresponent certificat electrònic i demanarà, si cal, la 
documentació en format paper que sigui necessària per acreditar aquells extrems 
que no figurin al RELI o la vigència temporal dels quals s’hagi exhaurit. Atès que el 
RELI no publica aquesta dada, caldrà presentar en tot cas una declaració expressa 
responsable indicant que l’empresa licitadora no es troba compresa en cap causa 
de prohibició per contractar. Així mateix caldrà aportar documentació escrita.

L’aportació de certificacions del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
de  l’Estat  o  del  Registre  Electrònic  d’Empreses  Licitadores  de  la  Generalitat  de 
Catalunya es regirà per les següents normes:

1. Tindrà els efectes previstos a l’article 96 de la LCSP i, per tant, servirà per acreditar, 
en funció del contingut de la pròpia certificació, les condicions d’aptitud de l’empresari 
pel  que  fa  a  la  seva  personalitat  i  capacitat  d’obrar,  representació,  classificació  i 
solvència econòmica i financera. 

2. Aquelles dades exigides pel present plec de clàusules economicoadministratives i 
tècniques particulars que no constin a la certificació del Registre o aquelles la vigència 
temporal  de  les  quals  s’hagi  exhaurit,  hauran  de  ser  acreditades  mitjançant  la 
presentació del document que correspongui, en funció de la seva naturalesa.

3. La declaració responsable en la qual es manifesti que les circumstàncies reflectides 
al corresponent certificat no han experimentat variació s’haurà de reiterar, en cas de 
resultar adjudicatari, en el document en què es formalitzi el contracte.

 



 

Si  el  licitador  proposat  no  complimenta  adequadament  el  requeriment 
anteriorment esmentat, dins del termini especificat, s’entendrà que aquell retira 
la  seva  oferta  i  per  tant,  l’òrgan  de  contractació  procedirà  en  aquest  cas  a 
requerir la mateixa documentació al següent millor licitador, seguint l’ordre en 
què hagin estat classificades/valorades les ofertes.

22. ADJUDICACIÓ

L’òrgan de contractació haurà d’acordar l’adjudicació del contracte, de forma motivada, 
dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació i garantia 
requerida al licitador proposat.

L’adjudicació s’haurà de produir en el termini de 2 mesos, a comptar des del següent 
de l’obertura de les proposicions. Si existeixen ofertes anormals o desproporcionades, 
o raons tècniques que ho justifiquin, aquest termini es podrà ampliar fins a 15 dies 
més. Un cop transcorregut el termini assenyalat per a l’adjudicació sense que s’hagi 
dictat  acord,  els licitadors tindran dret  a  retirar  la  seva proposta,  sense cap mena 
d’indemnització.

L’adjudicació es notificarà a tots els licitadors i es publicarà en el perfil del contractant 
de l’òrgan de contractació i haurà d’expressar tots els extrems establerts a l’article 151 
de la LCSP.

23. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El  contracte  es  formalitzarà  dins  dels  15  dies  hàbils  posteriors  a  la  notificació  de 
l’adjudicació  definitiva  mitjançant  document  administratiu,  conforme  es  disposa  a 
l’article 153 de la LCSP.

24. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte:

a) La  mort  i  incapacitat  sobrevinguda  del  contractista  individual  o  l'extinció  de  la 
personalitat jurídica de la societat contractista.

b) La declaració de fallida, de suspensió de pagaments, de concurs de creditors o 
d'insolvent fallit en qualsevol procediment o l'acord de quitament i espera.

c) El mutu acord entre l'Administració i el contractista.

d) La manca de prestació pel contractista de la garantia definitiva o les especials o 
complementàries  d'aquella  en  termini  en  els  casos  previstos  a  la  Llei  i  la  no 
formalització del contracte en termini.

e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

 



 

f) La  manca de pagament  per  part  de  l'administració  en el  termini  de  sis  mesos, 
conforme el que disposa l'article 198 de la LCSP.

g) L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials.

h) Aquelles que s'estableixen expressament en el present plec de condicions.

i) Les previstes als articles 211 i 313 de la LCSP.

j) Els efectes de les diverses causes de resolució són els establerts pels articles 213 i 
313 de la LCSP.

En tots  els  casos,  l’aplicació  de les causes de resolució  es  farà  conforme el  que 
disposa  l’article  212  LCSP  i  seguint  el  procediment  establert  en  l’article  109  del 
RGLCAP.

25. INTERPRETACIÓ

La interpretació del contracte al qual s'apliqui el present Plec, així com la dels articles 
d'aquest,  correspondrà al  Consell  Comarcal  del  Baix Empordà.  Els acords que els 
seus  òrgans  de  contractació  adoptin  a  aquest  respecte,  posaran  fi  a  la  via 
administrativa  i  seran  immediatament  executius  sense  perjudici  de  la  revisió 
jurisdiccional.

26. RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT

Contra els anuncis de licitació, els plecs, els documents contractuals que estableixin 
les condicions que hagin de regir la contractació, els actes de tràmit adoptats en el  
procediment d’adjudicació i els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb 
els efectes, compliment, interpretació, resolució i extinció d’aquest contracte, procedirà 
la interposició de recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat  
l’acte, d’acord amb el  que estableix la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  o  del  recurs  contenciós 
administratiu,  de  conformitat  amb el  que  disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

Aprovat per decret de presidència 2018-0475, del dia 21 de juny de 2018.

La secretària accidental,

 



 

ANNEX 1

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Dades del declarant
Nom i cognoms DNI/NIF Domicili

Població Codi postal Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació

Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom NIF Domicili social

Població Codi postal Telèfon

Licitació

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que l’empresa que represento o, si 
és el cas, l’empresari declarant:

a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que té personalitat jurídica i  
plena capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a l’article 65 de la LCSP.

b) La finalitat o activitat de l’empresa té relació directa amb l’objecte del contracte, 
segons resulta dels seus estatuts o regles funcionals.

c) Disposa de la corresponent habilitació empresarial i professional exigida en el plec 
de clàusules particulars de la referida contractació.

d) La persona que compareix i signa les proposicions té poder bastant per representar 
l’empresa  i  que aquest  poder  ha estat  atorgat  davant  fedatari  públic,  inscrit  en  el 
registre oficial corresponent, es troba vigent i no ha estat revocat.

e) Disposa de la classificació empresarial o, segons el cas, dels requisits de solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional exigits per a aquesta contractació.

f) No es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 71 de 
la LCSP i està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat  Social,  de  conformitat  amb  el  que  estableixen  els  articles  13  i  14  del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com els requisits i obligacions exigits 
per la normativa vigent en matèria laboral, règim d’obertura, instal·lació i funcionament 
legal i en particular tota normativa de prevenció de riscos laborals.

g) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona 
d’aquelles  a  les  que  fa  referència  (la  Llei  5/2006,  de  10  d’abril,  de  regulació  de 

 



 

conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, així com la Llei 12/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal  al  servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat;  la  Llei  13/2005,  de  règim 
d’incompatibilitats  dels  alts  càrrecs  de  la  Generalitat;  la  Llei  53/1984,  de  26  de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.

h)  Si  s’escau,  com  a  empresa  estrangera,  i  en  cas  que  el  contracte  s’executi  a 
Espanya,  aquesta  es sotmetrà  a  la  jurisdicció  dels  jutjats  i  tribunals  espanyols  de 
qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin 
sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre-li.

i) La informació i documents aportats en els sobres tancats exigits en la licitació són 
absolutament certs i en tota la documentació continguda en cadascun d’ells no figura 
cap  informació  que  permeti  conèixer  el  contingut  de  les  proposicions  i  ofertes 
contingudes en els altres sobres.

j)  La  bústia  electrònica  on  realitzar,  a  tots  els  efectes  legals  oportuns,  les 
comunicacions i  notificacions  en  el  procés de  licitació  i,  si  s’escau,  els  posteriors 
tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació i extinció normal o anormal 
del contracte és a:

- Adreça  de  correu 
electrònic:

- Telèfon mòbil:

k) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 
competents  les  dades  o  documents  registrals,  així  com  les  dades  fiscals  i  de  la 
seguretat social necessàries existents a bases de dades i altres fons consultables, que 
es requereixin per procedir, en el seu cas a l’adjudicació del contracte.

l) Es compromet a, en el cas de ser proposada com a adjudicatària el contracte o en 
qualsevol  moment  que  se  la  requereixi,  acreditar  la  possessió  i  validesa  dels 
documents  justificatius  de  les  condicions  d’aptitud,  capacitat  i  solvència  exigits  en 
aquest contracte, que reuneix en la data de finalització del termini de presentació de 
proposicions per a aquesta contractació.

I per a que consti signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
Signatura del declarant

Avís important:
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin a la declaració responsable determinarà l’exclusió automàtica del licitador 
des del  moment en què es tingui constància d’aquests fets,  sense perjudici  de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre.
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