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PLEC TIPUS ADAPTAT A LES NOVETATS AL TEXT REFÓS LLEI CONTRACTES SECTOR 
PÚBLIC (ANY 2016).  
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS TIPUS PER A LA LICITACIÓ, 
PER PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE DE SERVEIS. 

 
 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

1.1 L'objecte del contracte, en el que regirà el present Plec, serà la prestació dels serveis que 
figuren en el títol del quadre de característiques. 

1.2 Les característiques d'aquest servei es relacionen al Plec d'especificacions tècniques que 
s'incorpora a aquest plec. Aquestes especificacions tindran caràcter contractual, per la qual 
cosa hauran de ser signades per l'adjudicatari en el moment de formalització del contracte. 

1.3 De tota la documentació de l'expedient se'n proporcionarà al licitador còpia o les dades per 
obtenir-la. Les despeses derivades d'aquesta documentació aniran al seu càrrec. 

1.4 Estructura del contracte: El contracte es pot dividir en lots si el seu objecte ho admet i si es 
justifica adequadament en l’expedient. Els lots s’identificaran, així mateix, en el quadre de 
característiques dins  la descripció del servei. 

1.5 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura de la Classificació de Productes 
per Activitats, d’acord amb el Reglament 1209/2014, de la Comissió, de 29 d’octubre, que 
modifica el Reglament 451/2008, del Parlament Europeu i el Consell de 23 d’abril de 2008 pel 
qual s’estableix una nova classificació estadística de productes per activitats (CPA) i es deroga 
el Reglament (CEE) 3696/93 del Consell, que s’esmenta a l’apartat de descripció del servei del 
quadre de característiques. 

1.6 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008, pel qual es modifica el Reglament 
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, que aprova el  Vocabulari Comú de Contractes 
públics (CPV) i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell 
sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, que també 
consta a l’apartat de descripció del servei del quadre de característiques. 

 
2.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

Aquest contracte té la consideració de contracte privat, de conformitat amb l’article 20.1 Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós Llei de Contractes del Sector Públic 
(en endavant TRLCSP), i ambdues parts resten sotmeses expressament al que preveuen les 
Instruccions Internes de Contractació aprovades per resolució de l’Alcalde -President del 
Consell d’Administració de Pla de Besòs, S.A. en data 2 d’octubre de 2009, i actualitzades per 
Resolució de l’Alcalde-President del Consell d’Administració de data 19 de gener de 2012 així 
com al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCP). 
 
Els contractes privats als efectes del TRLCSP es regiran, en quant a la seva preparació i 
adjudicació, en defecte de normes específiques, pel TRLCSP i les disposicions que el 
desenvolupin, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu 
cas, les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant.  
En quant als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat, d’acord amb 
allò previst a l’article 20 TRLCSP. No obstant, en virtut de la llibertat de pactes establerta a 
l’article 1.255 del Codi Civil, les fases d’execució i d’extinció del contracte s’ajustaran al 
TRLCSP i a la seva normativa de desenvolupament. Seran d’aplicació a aquests contractes les 
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previsions sobre modificació dels contractes prevista a l’article 9 Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, juntament a les previsions 
derivades de les Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública.  
 

3.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

2.1 L'import de licitació és el que s'especifica en el quadre de característiques. 

2.2 En el supòsit que el pressupost sigui desglossat en anualitats, la distribució serà 
l'assenyalada al quadre de característiques. 

 

4.- TERMINI MÀXIM D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

4.1 El termini màxim d'execució del contracte serà el que estableix el quadre de 
característiques que s'adjunta. Sense perjudici d'això, el contracte podrà ser prorrogat per 
acord de l’òrgan de contractació d’acord amb la norma 5ª de les Instruccions Internes de PLA 
DE BESOS, S.A. 

 

5.- IMPOSTOS 

5.1 Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d'adjudicació 
s'entendran que no queden compresos  els impostos de qualsevol índole que gravin el servei 
ni, en particular, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

5.2 Amb la finalitat que en les ofertes que formulin els licitadors, així com en el pressupost 
d'adjudicació no es produeixi confusió entre el preu del contracte, la quota de l'Impost i la 
proposta econòmica, aquests conceptes s'especificaran separadament i s'indicarà, tanmateix, 
el tipus impositiu vigent que grava l'operació objecte de licitació i contractació, tot això sense 
perjudici del que preveu el paràgraf anterior. 

5.3 Les empreses licitadores exemptes d’IVA hauran de declarar expressament trobar-se en 
aquesta situació respecte a dit impost, i arribat el cas, si l’empresa es proposada com a 
adjudicataria, haurà d’aportar la declaració d’exempció atorgada pel Ministeri d’Hisenda. 

 
II.- REQUISITS PER A CONTRACTAR AMB PLA DE BESOS, S.A. 
 
6.- CAPACITAT PER CONTRACTAR 

6.1 Podran prendre part en l'expedient les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que es trobin en possessió de la plena capacitat jurídica i d'obrar, acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, de conformitat amb l’article 14 de les 
Instruccions Internes de Contractació (IIC) i els articles 54, 62, 75 i 78 TRLCSP, o mitjançant la 
corresponent classificació en el seu cas, i no es trobin incurses dins d'alguna de les 
prohibicions o incompatibilitats per a contractar que es preveuen a l'article 60 TRLCSP. 

6.2 En els contractes de valor estimat inferior a 200.000  € no serà exigible la classificació. En 
els contractes d’import superior, el contractista haurà d’acreditar la classificació que es detalla 
al quadre de característiques excepte en contractes de serveis compresos a les cateogories 6, 
8, 21, 26 i 27 de l’annex II TRLCSP.  

6.3 Quan no sigui preceptiva la classificació, les empreses licitadores hauran de justificar la 
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, de conformitat amb els articles 75 
i 78 TRLCSP. En qualsevol cas, fins i tot en el supòsits on no resulti exigible la classificació 
empresarial, la classificació de l’empresari acreditarà la solvència per la celebració de 
contractes del mateix tipus que aquells pels quals hagi obtingut la classificació, en els termes 
de l’art. 74 TRLCSP.  

 
7.- EMPRESES ESTRANGERES 

7.1 Tindran capacitat per a contractar amb PLA DE BESOS, S.A., en tot cas, les empreses no 
espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea que, de conformitat amb la legislació de 
l’Estat, estiguin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
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7.2 Les persones físiques o jurídiques no compreses en l'apartat anterior, és a dir, que no 
pertanyen a la Unió Europea acreditaran la seva capacitat d'obrar mitjançant informe emès per 
la Missió Diplomàtica Permanent espanyola, en el que es faci constar que l’Estat de 
procedència de l’empresa estrangera admet també la participació d’empreses espanyoles en la 
contractació amb l’Administració, i amb els ens, organisme o entitats del sector públic 
assimilables als enumerats a l’article 3 TRLCSP, en forma substancialment anàloga. 

7.3 Juntament amb la proposició l'empresa estrangera haurà de presentar una declaració 
solemne de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre 
per a totes les incidències que directa o indirectament sorgeixin del contracte, amb renuncia, en 
el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

 
 
8.- UNIÓ D'EMPRESARIS 

8.1 PLA DE BESOS, S.A., podrà contractar també amb unions d'empresaris que es 
constitueixin temporalment amb aquest objecte, d'acord amb els requisits de l'article 59 
TRLCSP.  
 
8.2 En aquest cas, els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals s'obligaran 

solidàriament davant de PLA DE BESOS, S.A.,  nomenaran un representant  o apoderat únic 
amb poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte. També hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels que les constitueixin i la 
participació de cada un d’ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. Cadascuna de les 
empreses participants de la unió acreditarà la seva personalitat i capacitat mitjançant la 
documentació que s'especifica en la clàusula 14 i 15. 
 
8.3 Prèviament a la signatura del contracte, i en cas de resultar adjudicataris, s'haurà de 
formalitzar la unió d'empresaris en escriptura pública, així com sol·licitar el Número 
d’Identificació Fiscal de la mateixa i l’alta en el corresponent epígraf de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques. 

8.4 La durada de la unió temporal d'empresaris haurà de coincidir amb la del contracte fins que 
aquest s'extingeixi. 
 
8.5 En els casos que sigui exigible la classificació i concorrin a la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que 
siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea, els que pertanyin als dos primers 
grups hauran d’acreditar la seva classificació, i els de l’últim grup la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional. 
 

 
9.- CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

9.1 En el supòsit que s'exigeixi una classificació determinada, els licitadors hauran de posseir 
aquella que s'estableix al quadre de característiques, de conformitat amb l’article 65 TRLCSP. 

9.2. En aquest cas, quan dues o més empreses concorrin en unió temporal, serà requisit bàsic 
que cadascuna d'elles estigui prèviament classificada; per a la determinació de la classificació 
que haurà de correspondre a l'esmentada unió temporal, s'acumularan les característiques de 
les classificacions de les mateixes, d'acord amb el procediment fixat als articles 51 i 52 del 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant 
RGLCAP). 

9.3 L'esmentada classificació no serà exigida, amb independència de l'import de la licitació, a 
les persones físiques que per raó de la titulació acadèmica d'ensenyament universitari que 
disposin, estiguin facultades per a la realització de l'objecte del contracte, i estiguin inscrites en 
el corresponent col·legi professional, sense perjudici de l'obligatorietat d'acreditar la seva 
solvència tècnica o professional d'acord amb allò previst en l'article 78 TRLCSP. 
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10.- SOLVÈNCIA 

10.1 Les empreses han de justificar que compleixen els requisits de solvència que s’exigeix al 
quadre de característiques i a l’anunci de licitació.  

10.2 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció 
en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats membres de 
la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció 
qualitativa que figurin en aquests. 
 
10.3 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en 
els termes indicats en el quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la 
unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.  
 
 
III.- LICITACIÓ 
 
11.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

11.1 L'adjudicació s'efectuarà mitjançant procediment obert, en virtut d'allò previst a l’article 20 
de les Instruccions Internes de PLA DE BESOS, S.A. 

11.2 Es podrà accedir al Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació de  PLA DE BESOS, 
S.A. a través de la web  www.pladebesos.cat 
 

12.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

12.1 Els empresaris interessats en la licitació presentaran la seva sol·licitud de participació 
segons la instància - model que s'adjunta com a annex A, acompanyada de la resta de 
documentació que es detalla en les clàusules 13, 14 i 15. 

12.2 Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició ni subscriure cap proposta en unió  
temporal amb altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal. La 
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la desestimació automàtica de totes les propostes 
que hagués presentat. 

12.3 La presentació de la proposició per licitar comporta per part de l'empresari l'acceptació 
incondicionada de les clàusules d'aquest plec i la declaració responsable de que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Pla de Besòs, S.A. 

12. 4 A la proposició s’haurà d’indicar, com a partida independent, l’import de l’Impost sobre el 
Valor Afegit que hagi de ser repercutit. 

 
13.- GARANTIA PROVISIONAL 

13.1 Amb caràcter general, no serà requisit necessari per participar en la licitació la constitució 
d'una garantia provisional. 

13.2 En cas que l'òrgan de contractació no hagi dispensat de la constitució de la garantia 
provisional, constarà així justificadament en el quadre de característiques, l’import de la qual no 
podrà ser superior a un 3% del pressupost del contracte, de conformitat amb les Instruccions 
Internes de PLA DE BESOS, S.A. 

13.3 La garantia provisional es podrà constituir en metàl·lic o  mitjançant aval d’acord amb 
l’establert a les Instruccions Internes de PLA DE BESOS, S.A., 

 
14.- DOCUMENTACIÓ 

14.1 La documentació es presentarà en 2 sobres (A i B), tancats i signats pel licitador o 
persona que el representi, i hauran d'indicar la designació de la licitació, nom i cognoms de qui 
signi la instància i el caràcter amb que ho fa, tot això de forma llegible.  

14.2. En cadascun dels sobres es farà en un full independent el seu contingut, enunciat 
numèricament. 

14.3 Els sobres inclouran la següent documentació: 

http://www.pladebesos.cat
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 14.3.1.  SOBRE "A": Documentació administrativa 

1. Les empreses licitadores han de presentar una declaració sobre la seva capacitat i la seva 
solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits 
mínims exigits en el quadre de característiques del contracte; 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 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 A. En el cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada es podrà 
efectuar la declaració mitjançant el Document europeu únic de contractació (DEUC), que es 
podrà trobar en el perfil de licitador (o bé utilitzant el servei en línia de la Comissió Europea a 
través del qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, 
descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació).  
 
En la declaració, les empreses licitadores indicaran la informació relativa a la persona o 
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar 
la seva personalitat, capacitat i solvència (i en cas que la declaració es faci mitjançant DEUC, 
presentaran un document separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les 
parts II a V del formulari). A més de la 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 circumstància en declaració separada per 
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.  
 
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, quan 
resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el 
contracte. 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. 
 
Per acreditar el compliment dels requisits exigits en aquest plec, sens perjudici del què 
s’estableixi concretament al quadre de característiques del contracte, es requerirà a l’empresa 
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per tal que aporti la següent documentació:   

 
- Quant a la solvència econòmica i financera s’aportaran els comptes anuals compulsats, 
en què figuri el balanç de situació i el  compte de pèrdues i guanys.  S’haurà d’acreditar la 
presentació davant de l’organisme oficial corresponent. 
 
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme 
oficial, haurà de presentar una declaració sobre aquest fet i presentar els comptes 
legalitzats. 
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En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme 
oficial ni de legalitzar comptes, haurà de presentar una declaració sobre aquest fet i haurà 
de presentar els comptes signats del representant legal. 
 
Criteris per determinar la solvència econòmica i financera: 

- Volum anual de negocis de l’empresa dels 3 darrers exercicis tancats, en què la 
mitjana dels imports dels 3 exercicis haurà de ser igual o superior a l’import del 
contracte IVA inclòs. Si amb la presentació dels comptes anuals del darrer exercici 
econòmic tancat ja s’arribés al llindar esmentat (perquè sigui el triple o més de 
l’import del contracte), no serà obligatori presentar els comptes dels exercicis 
anteriors. En cas que amb aquest exercici no s’arribi al llindar caldrà aportar 
comptes d’exercicis anteriors (2n i/o 3r anterior). 
 
- No s’admetrà l’empresa que presenti un patrimoni net negatiu. 

 
- Quant a la solvència tècnica, s’haurà d’acreditar pel següent mitjà: 
 
- Relació signada dels principals serveis d’igual o similar naturalesa que els que 
constitueixen l’objecte del contracte, dins dels darrers 5 anys, que inclogui descripció del 
servei, import, dates i destinatari. En el cas que el destinatari sigui una entitat del sector 
públic s’ha d’acreditar mitjançant certificat expedit per aquesta. 
 
El detall de serveis s’ha de presentar agrupat per anys i amb sumatori anual, per tenir en 
compte el de major execució en serveis d’igual o similar naturalesa. 
 
Criteris per determinar la solvència tècnica: 
 
- L’import anual acumulat l’any de més execució (dins dels darrers 5 anys) ha de ser 
igual o superior al 70 % del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si 
aquesta és inferior al valor estimat del contracte. 

 
2. Submissió als jutjats i tribunals espanyols: Les empreses estrangeres han d’aportar una 
declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.  
 
3. Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades: S’ha d’aportar la 
declaració responsable que la plantilla de l’empresa compleix la condició establerta referent a 
l’obligació establerta a l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d'Integració Social dels 
Minusvàlids, atès que està integrada per menys de 50 treballadors/es, o ocupa a persones 
disminuïdes en percentatge no inferior al 2% de la respectiva plantilla o ha adoptat les mesures 
alternatives establertes en l’article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula 
el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les 
persones discapacitades.  
 
4. Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes: Si s’escau, declaració responsable 
que acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes. 

 
5. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals: Declaració de compromís 
d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans materials i/o personals, quan així és 
requereixi específicament al quadre de característiques i/o al  plec de prescripcions tècniques. 

 
6. Altra documentació:  Qualsevol altra documentació que s’exigeixi al quadre de 
característiques.  
 
 
14.3.2  SOBRE "B": Documentació tècnica i proposició econòmica. 
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1. Proposició econòmica: 
 
La proposició econòmica formulada, estrictament, segons el model que s’adjunta (annex B), la 
qual no serà vàlida si no és amb la firma del/s representat/s legal/s de l’empresa. 
 
La proposició es presentarà escrita a màquina, i no s'acceptaran les que tinguin omissions, 
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que l'Administració consideri 
fonamental per valorar l'oferta. 
L'import de les obres no serà superior a l'expressat a l'apartat A) del quadre de 
característiques. Només s'admetrà una única solució en l'oferta econòmica. Es puntuarà per 
aproximació a la mitjana de les ofertes presentades. Pel que fa a la possibilitat de les ofertes 
amb valors anormals o desproporcionats, es tindrà en compte el que s'especifica a l'article 152 
TRLCSP. 
 
En el supòsit d’inclusió de l’oferta en un dels altres sobres de documentació l’empresa licitadora 
quedarà exclosa. 
 
Cada licitador només podrà presentar un proposició, però aquesta podrà incloure les variants 
que cregui oportunes acomplint sempre les característiques mínimes requerides o presentant 
d’altres de qualitat equivalent. En aquest sentit, els licitadors podran introduir modificacions que 
suposin una millora tècnica de l’objecte del concurs. 
 
2. Documentació tècnica: 
 
- Proposta tècnica de conformitat amb les previsions, requisits i condicions que es demanin al 
quadre de característiques del contracte i al Plec de Prescripcions Tècniques.  
 
- Proposta econòmica de conformitat amb les previsions, requisits i condicions que es demanin 
al quadre de característiques del contracte i al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 
El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que aquesta sigui notarial, ajustada 
als requisits que estableix la Llei i el Reglament notarial pel que fa a la legalització i legitimació. 
 
Pel que fa als documents administratius, aquests podran ésser presentats en original, còpia o 
fotocòpia degudament autenticades. 
 
La manca de presentació de qualsevol dels documents que s'han d'incloure en els sobres A i B 
podrà ésser, per si sola, causa d'exclusió de la licitació. 
 

15.- PRESENTACIÓ D'OFERTES 

15.1 Els licitadors hauran de lliurar les seves proposicions, instància i sobres (A i B) en les 
dependències de l'òrgan de contractació, dins del termini de 15 dies naturals comptats des de 
la data de publicació de l’anunci, de conformitat amb el què disposa l’article 20 de les IIC. 

15.2 Les proposicions podran ser enviades per correu. En aquest cas, s'haurà d'anunciar 
obligatòriament a l'oficina receptora de Pla de Besòs, S.A. la tramesa de la proposició, 
mitjançant telegrama o telefax en el mateix dia, en el que s’identifiqui el remitent i el destinatari, 
i la licitació a la qual fa referència. 

15.3 Les oficines o dependències receptores de les proposicions lliuraran un rebut de 
cadascuna, on hi consti: Nom del licitador, denominació de la Licitació i dia i hora de presenta-
ció de la proposició. 

15.4 Un cop presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext. 

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, l'encarregat de l'oficina receptora redactarà 
un llistat de les proposicions rebudes i el lliurarà junt amb aquestes al Secretari/ària de la Mesa 
de Contractació. 
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IV.- TRÀMIT I RESOLUCIÓ DE LA LICITACIO 
 
16.- PUBLICITAT 

Els anuncis de licitació es publicaran en el Perfil del Contractant, i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya d'acord amb allò que preveuen els 'articles 13 i 20 de les IIC. 

 
17.- EXAMEN DE LES PROPOSICIONS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ. 

17.1 L’òrgan competent per a la valoració de les proposicions qualificarà prèviament la 
documentació relativa al Sobre A, que hauran de presentar els licitadors en sobre diferent al 
que contingui la proposició i posteriorment procedirà a l’obertura i examen de les proposicions. 
A continuació formularà la corresponent proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, una 
vegada ponderats els criteris per a efectuar la selecció de l’adjudicatari. 

17.2 L’obertura de les proposicions s’haurà de realitzar d’acord amb el que disposa l’article 20 
de les IIC. 

 

18.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

18.1 Valoració. 

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació del contracte es determinaran per 
l’òrgan de contractació i es detallen en aquests plecs de clàusules administratives. 

18.2 Criteris de valoració. 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, tals com la 
qualitat, el preu, la prestació del servei, el termini d’execució. Quan només s’utilitzi un criteri 
d’adjudicació, aquest ha se ser necessàriament el del preu més baix. 

18.2.1 Per a la comparació de l’element “preu” en les ofertes, es tindrà en compte, 
exclusivament el preu net de cadascuna. 

Els criteris de valoració de les proposicions que s’aplicaran seran les següents: 

 

I.- La proposta econòmica, la puntuació màxima  serà de 50 punts. 

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la més 
econòmica se li assignen 50 punts. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda 
mitjançant la següent expressió: 

          50 X preu de l’oferta més baixa 

Puntuació de cada oferta =  

             Preu de l’oferta que es puntua     

 

La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

 

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats: 

S’apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què l’oferta 
econòmica es trobi en algun dels següents supòsits: 

Quan per a l’adjudicació es presentin un o dos licitadors si l’oferta econòmica es inferior en més 
de 25 unitats percentuals al pressupost base de licitació. 

Quan per a l’adjudicació es presentin més de dos licitadors si l’oferta es inferior en més de 10 
unitats percentuals a la mitjana de totes les ofertes presentades. 
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II.- Metodologia de treball: La puntuació màxima serà de 36 punts, i es valorarà la relació i la 
descripció dels serveis a portar a terme per a la realització del contracte. La puntuació 
s’atorgarà amb el criteri següent i en funció de les especificacions del Plec de prescripcions 
tècniques. 

Metodologia de treball excel·lent. De 25 a 36 punts. 

Metodologia de treball mitjà. De 13 a 24 punts. 

Metodologia de treball suficient. D’1 a 12 punts. 

III.- Millores addicionals a l’execució del contracte:  La puntuació màxima serà de 14 punts. 

Es valoraran totes les altres millores que pugui presentar el licitador que perfeccionin els 
requisits tècnics del Plec de prescripcions tècniques. La puntuació s’atorgarà en funció de la 
quantitat i qualitat de les millores proposades. 

 

18.3. Avaluació global de les ofertes. 

El mètode per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa, serà la suma dels diferents 
punts assignats en els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats. 

En cas de considerar-se que una oferta és desproporcionada o anormal se seguiran els tràmits 
que disposa l’article 20.9 de les IIC. 

No obstant l’anterior, Pla de Besòs, S.A. podrà, quan cap licitador assoleixi la puntuació mínima 
exigida per a ser adjudicatari, i en base als criteris d’adjudicació, rebutjar totes les ofertes i 
declarar deserta la licitació. 

 

18.4 Cada licitador podrà presentar una oferta i les variants i/o millores que consideri oportú en 
els termes i abast previstos en aquests Plecs. No s’admetran ofertes variants i/o millores 
d’import superior al de l’oferta base presentada pel mateix licitador. 

 

V.- EL CONTRACTE 
 
19. ADJUDICACIÓ CONTRACTE. 

19.1 L'òrgan de contractació acordarà en resolució motivada l’adjudicació del contracte que 
s’haurà de notificar a tots els licitadors i publicar-se al perfil del contractant de l’òrgan de 
contractació, atenent a la proposta de la Mesa de Contractació. 

19.2 Quan l’únic criteri a considerar per a seleccionar l’adjudicatari del contracte sigui el preu, 
l’adjudicació de recaure en el termini màxim de 15 dies a comptar des del següent al de 
l’obertura de les proposicions, i el termini màxim de 2 mesos, en cas de s’hagin de considerar 
una pluralitat de criteris per a adjudicar el contracte. 

 

20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 

Amb caràcter previ a la formalització del Contracte, i dins del termini de 10 dies hàbils següents 
a la data de notificació de l’adjudicació a l’adjudicatari, aquest haurà de lliurar a Pla de Besòs, 
S.A. la documentació que es relaciona a l’article 20.10 de les IIC. 

 

21. GARANTIA DEFINITIVA 

Abans de l’adjudicació del Contracte l’adjudicatari està obligat a constituir la garantia, de 
conformitat amb l’article 17 i 20.11 de les IIC. I en cas de no constituir-la Pla de Besòs, S.A. 
podrà declarar sense efecte l’adjudicació. 

 
22.- JURISDICCIÓ I RECURSOS 

L’ordre jurisdiccional civil és el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre 
les parts en relació als efectes, compliment i extinció d’aquest contracte privat. També serà 
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competent per a conèixer de quantes qüestions litigoses afectin a la preparació i adjudicació del 
contracte, excepte que estiguessin sotmesos a una regulació harmonitzada. 
 
PLA DE BESOS, S.A., al no tenir el caràcter d’administració pública, pot remetre a un arbitratge 
la solució de les diferències que puguin sorgir dels efectes, compliment i extinció d’aquest 
contracte, de conformitat amb les disposicions de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
d’arbitratge, la qual cosa farà constar al Quadre de característiques pel cas de que volgués 
sotmetre-s’hi. 
 
 
VI.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
23.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
social i de seguretat i higiene en el treball. 

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions 
sobre seguretat i higiene en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per Pla de 
Besòs, S.A. 

El contractista, en totes les relacions amb l'Administració de la Generalitat que sorgeixin arran 
dels contractes derivats de l'objecte d'aquest plec, s'haurà d'ajustar al contingut de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i del Decret 107/87, de 13 de març, pel qual es 
regula l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

El contractista estarà obligat al compliment de tots els requisits i obligacions exigits per la 
normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social així com també d’obertura, instal·lació i 
funcionament legal, i en particular compleix tota la normativa de prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre, incloent-hi les modificacions corresponents a la 
Llei 50/1998, Llei 39/1999, Real Decret Legislatiu 5/2000 i la llei 54/2003. 

El contractista està obligat al compliment de la normativa de protecció de dades personals, 
concretament la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, 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 i que, en 
conseqüència, es compromet a aplicar-la i a fer un bon ús de les dades personals que obtingui 
de Pla de Besòs, S.A. com a conseqüència de l’adjudicació i execució d’aquest contracte. Així 
mateix, es compromet a fer complir aquesta normativa i el bon ús d’aquestes dades al personal 
treballador de l’esmentada empresa. 

 
24.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L'adjudicatari executarà els serveis objecte del contracte d'acord amb els principis de 
responsabilitat i eficàcia, tot complint els terminis convinguts. 

El compliment de les obligacions esmentades i de les condicions tècniques annexes a aquest 
Plec, constituiran les pautes a seguir en l'execució del contracte. 

L'òrgan contractant o el seu representant tindrà la facultat de direcció i inspecció dels serveis, i 
podrà supervisar fins i tot l'assistència del personal al treball, així com la seva eficàcia. 

L'adjudicatari designarà un representant amb poders suficients per a la resolució de les 
incidències que puguin sorgir durant l'execució dels serveis, sempre i quan això no suposi 
modificacions del contracte no autoritzades. 

Pla de Besos, S.A. podrà inspeccionar el personal i el seu treball en tot allò referent al 
contracte, aixecant acta en el moment de la inspecció on es farà constar la qualitat del servei i 
que haurà de ser signada per la persona que designi l'òrgan de contractació i pel representant 
del contractista.  

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. 

En el supòsit que per qualsevol normativa vigent s'hagués de facilitar qualsevol altre local, el 
cost d'aquest i del seu condicionament aniran a càrrec de l'adjudicatari. 
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 En cas de rescissió, les parts contractants hauran de comunicar-ho amb tres mesos d'antelació 
a la data del venciment del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues. En aquest cas, el 
contractista és obligat a continuar la prestació dels serveis contractats en els mateixos termes 
pactats, fins que s'hagi adjudicat novament el contracte, entenent-se que l'obligació d'aquesta 
pròrroga no podrà excedir un termini de sis mesos des de la data de rescissió. 

 
25.- TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia del contracte, si procedeix, serà el que s'indica en el quadre de 
característiques adjunt.  

 
26.- PAGAMENT DEL PREU 

El contractista tindrà dret a l'abonament del preu del contracte a la finalització dels treballs, o en 
les condicions que es determinin expressament en el quadre de característiques o bé en el 
contracte. 

Pla de Besòs SA abonarà el preu dins dels tres mesos següents a la data d'expedició i 
presentació a Pla de Besòs SA de les factures corresponents als treballs realitzats. 

 

27.- TRANSMISSIÓ DELS DRETS DE COBRAMENT 

El contractista podrà cedir els seus drets de cobrament front Pla de Besòs SA per qualsevol 
dels mitjans previstos en la legislació vigent. 

Aquestes cessions hauran de ser notificades de forma fefaent a Pla de Besòs SA i 
formalitzades mitjançant la documentació que al respecte li assenyali aquest. Prèviament a 
l'esmentada notificació els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes 
alliberadors. 

 
28.- REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu revisió de preus, de conformitat a l’art. 89 TRLCSP.  

 
29.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

Una vegada finalitzat el contracte de conformitat amb les prescripcions tècniques fixades, 
l'òrgan de contractació dictarà d'ofici acord de devolució de la garantia dipositada, llevat que 
s'hagi fixat un termini de garantia. 

En aquest cas, transcorregut el termini de garantia sense que Pla de Besòs, S.A. hagi 
formalitzat cap queixa, es procedirà a la devolució de la garantia dipositada. 

 
30.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Al marge de les clàusules que les parts puguin pactar lliurement en el contracte seran, en tot 
cas, causes de resolució del contracte, les següents: 

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

2) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 

3) El mutu acord entre Pla de Besòs, S.A. i el contractista. 

4) La falta de constitució per part del contractista de la garantia definitiva i la no formalització 
del contracte, en els terminis previstos. 

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

6) La falta de pagament per part del Pla de Besòs, S.A. en el termini de 8 mesos. 

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

8) La interrupció de la prestació del servei per part del contractista, excepte en cas de força 
major, durant quatre dies hàbils consecutius. En cas de vaga legal, el contractista es 
comprometrà a oferir les solucions que garanteixin els serveis mínims imprescindibles que 



 
 Pàg. No. 12 

 

determini Pla de Besòs, S.A. 

9) Aquells altres que s'estableixin expressament en el contracte. 

El contractista té l’obligació de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent 
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i dels que tingui coneixement 
amb ocasió del mateix, tant durant la seva execució com una vegada finalitzat per compliment 
del mateix o per qualsevol altra causa de resolució. 

 
31.- EFECTES DE LA RESOLUCIÓ 

Quan la resolució del contracte es produeixi de comú acord entre les parts, s'estarà a allò 
vàlidament estipulat entre les mateixes. 

Pla de Besòs, S.A., per raons justificades, podrà suspendre total o parcialment l’execució del 
contracte, sens perjudici de la compensació que, si s’escau, pogués correspondre al 
contractista quan aquesta suspensió no li fos imputable.  

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li serà incautada la 
garantia i haurà, a més, d'indemnitzar a Pla de Besòs, S.A. dels danys i perjudicis ocasionats, 
en la quantitat que excedeixin l'import de la garantia incautada. 

 
32.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte no podrà cedir-se pel contractista, excepte prèvia autorització expressa i per escrit 
de l’òrgan de contractació de Pla de Besòs, S.A. A aquest efecte, s’hauran de facilitar les dades 
del potencial cessionari amb la finalitat de que Pla de Besòs, S.A. pugui comprovar si aquest 
compleix els requisits de solvència exigits en aquest Plec i en el Plec de clàusules tècniques. 
Una vegada comprovat que el potencial cessionari reuneix la solvència suficient, Pla de Besòs, 
S.A. decidirà discrecionalment si autoritza o no la cessió, tenint en compte la necessària 
confiança que ha d’existir entre l’entitat contractant i el contractista. 

El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
  

Sant Adrià de Besòs, 19 de setembre de 2016 
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                             Núm. d'expedient SS-001/16 

                                                
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 

 
“Per tractar-se d’un expedient de tramitació anticipada de despesa, i d’acord amb allò 
previst al present plec de clàusules administratives, l’adjudicació del contracte resta 
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front 
a les obligacions derivades del contracte, en l’exercici pressupostari del 2017” 

 
Descripció del servei: Servei de manteniment dels ascensors al barri de la Mina de Sant Adrià 
de Besòs.       
        Codi CPA: 282216 
        Codi CPV: 50750000-7 
 
Relació de Lots: 
Lot 1: 56 ascensors, dels que 12 ascensors es troben ubicats al Carrer Venus número 1, 3, 5, 
7, 9 i 11; 24 al Carrer Mart número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24; 6 al Carrer Boreal 
número 2, 4, 6, 8, 10 i 12; i 8 al Carrer Mar número 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22, 3 al carrer 
Orient número 11,13,15 i 3 al Carrer Xaloc número 1,3,5. tots ells del Barri de la Mina de Sant 
Adrià de Besòs. 
 
Lot 2:  55 ascensors, dels que 12 ascensors que es troben ubicats al Carrer Saturn número 2, 
4, 6, 8, 10 i 12; 24 al Carrer Llevant número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 i 23; 4 al Carrer 
Mestral número 2, 4, 6 i 8; 3 al Carrer Mar número 2, 4 i 6,  3 al Carrer Gregal número 1, 3 i 5 i 
9 al Carrer Occident número 1,3,5,7,9,11,13,15 i 17, tots ells del Barri de la Mina de Sant Adrià 
de Besòs. 
 
Lot 3: 51 ascensors , dels que 10 es troben ubicats al Carrer Mart número 28, 30, 32, 34 i 36; 2 
al Carrer Mart número 26; 12 al Carrer Llevant número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24; 
10 al Carrer Astronàutica número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 19; 4 al Carrer Tramuntana 
número 1, 3, 5 i 7; 4 al Carrer Garbí número 7, 9, 11 i 13, , 3 al Carrer Gregal 7, 9 i 11, 3 al 
Carrer Tramuntana número 13,15 i 17 i 3 al carrer Garbí número 1,3 i 5, tots ells del Barri de la 
Mina de Sant Adrià de Besòs. 
 
 
 
Les condicions tècniques del servei i la descripció dels ascensors, es descriuen al Plec de 
condicions tècniques. 
 

 
A. Pressupost de contractació (EUR) 
 
Lot 1: veure ANNEX C 
Lot 2: veure ANNEX C 
Lot 3: veure ANNEX C 
 
El valor estimat del contracte, considerant tota la seva duració, incloses les prorrogues 
previstes per tots els lots és de: 
             508.348,34  €.sense IVA. 
             615.101,50  € IVA inclòs (21%) 
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B. Crèdit 
Exercici   2017   Import  254.174,17   €.sense IVA. 
                                                                               307.550,75   € IVA inclòs (21%)                   . 
 

 
C. Òrgan de contractació 
     Pla de Besòs SA 

 
D. Termini d'execució 
     1-01-2017 a 31-12-2017, si bé la duració es podrà prorrogar per un any més. La  prorroga 
és potestativa per l’òrgan de contractació i les empreses adjudicatàries. 

 
E. Procediment d'adjudicació    
     OBERT HARMONITZAT 

 
F. Garantia definitiva 
     5% sobre l’import d’adjudicació. 

 
G. Classificació empresarial: De conformitat a l’article 65 TRLCSP, al ser un contracte de 
serveis, no s’exigeix classificació empresarial. 
 

 
H. Import màxim a satisfer per l’adjudicatari per les despeses de licitació. 
    300 € 

 
I. Altres observacions sobre l’expedient de referència. 
 
Observacions 
1./  No s’admetran ofertes econòmiques per sota del 5% de la mitja de les ofertes presentades. 
 
2./ Criteris d’adjudicació: que es valoraran en la forma que consta en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Oferta econòmica: fins a un màxim de 50 punts. 
Metodologia de treball: fins a un màxim de 36 punts. 
Millores: fins a un màxim de 14 punts. 
 
3./  En el “SOBRE B” proposició de la proposta econòmica haurà de constar: 
 
- Oferta econòmica per lot. 
- Oferta econòmica per ascensor. 
 
4./ DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA: En els termes de l’art. 222 TRLCSP, i per tal de 
garantir un funcionament normal i ordinari del servei d’ascensors una vegada finalitzat el termini 
contractual, s’estableix un període de garantia de sis mesos a partir de la finalització del 
contracte. Transcorregut aquest termini sense incidències, i amb l’aprovació dels Serveis 
Tècnics Municipals, es retornarà la garantia definitiva de conformitat a l’art. 102 TRLCSP. 
 
5./ PROHIBICIÓ DE SUBCONTRATAR: de conformitat a les previsions de l’art. 227 TRLCSP, 
es prohibeix expressament la subcontractació de tercers, essent requisit essencial que la 
prestació sigui executada directament per l’adjudicatari. L’ incompliment d’aquesta prohibició 
podrà comportar la resolució del contracte, en els termes de l’art. 223 TRLCSP. 
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SOL.LICITUD D'ADMISSIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
DADES DEL LICITADOR 
 
Nom de la raó social:      NIF: 

 
 
 Empresa individual  Persona jurídica 

 
Adreça:   Telèfon:    FAX:          E-mail: 
 

 
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT 
 
Nom i cognoms:      DNI: 

 
RELACIÓ AMB EL LICITADOR 
 
 Administrador  Apoderat 

 
La persona sotasignada sol·licita ser admesa, després d'haver manifestat la seva conformitat 
amb totes i cadascuna de les condicions establertes en els Plecs de clàusules administratives i 
d'especificacions tècniques, i formula la següent  
 
Declaració responsable 
 
A efectes de licitar en el contracte __________________________________________ amb 
número d’expedient ____________, el sotasignat, en la representació indicada, declara que 
compleix les condicions legalment establertes per contractar amb l’Administració, atès que: 
 
a) Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que l’entitat licitadora té la capacitat 
d’obrar i la solvència requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de 
prohibició per contractar establertes en l’article 60 del Text refós de la llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i que està al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En aquest sentit, el  sotasignat 
es compromet a aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas 
de resultar adjudicatari/ària o en qualsevol altre moment si fos requerit per l’Administració. 
 
b) Compleix la resta de requisits que s’estableixen en el plec per ser admès/a a la licitació. 
 
c) La plantilla de l’empresa compleix la condició establerta referent a l’obligació establerta a 
l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d'Integració Social dels Minusvàlids, atès que està 
integrada per menys de 50 treballadors/es, o ocupa a persones disminuïdes en percentatge no 
inferior al 2% de la respectiva plantilla o ha adoptat les mesures alternatives establertes en 
l’article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu 
amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones discapacitades. 
 
d) L’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en matèria 
laboral i de seguretat social així com també la d’obertura, instal·lació i funcionament legal, i en 
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particular compleix tota la normativa de prevenció de riscos laborals i, si resultés adjudicatària, 
realitzarà l’avaluació de riscos laborals del personal amb presència contínua als centres de 
l’Administració, d’acord amb les funcions que hi desenvolupen i realitzarà les activitats pròpies i 
inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte. 
 
L’empresa compleix també la normativa de protecció de dades personals, concretament  la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i RD 
1720/2007, de  21 de desembre,  Reglament de la LO 15/1999, i que, en conseqüència, es 
compromet a aplicar-la i a fer un bon ús de les dades personals que obtingui de Pla de Besòs 
SA com a conseqüència de l’adjudicació i execució d’aquest contracte. Així mateix, es 
compromet a fer complir aquesta normativa i el bon ús d’aquestes dades al personal treballador 
de l’esmentada empresa. 
 
e) Que s’autoritza al Pla de Besòs, S.A. a efectuar notificacions i requeriments mitjançant 
l’adreça de correu electrònica designada en l’encapçalament d’aquest document.  
 
f) Que la informació i documents aportats en els sobres presentats són vigents i de contingut 
absolutament cert. 
 
(Declaració voluntària) g) Que s’autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels 
òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau,  a 
l’adjudicació del contracte i, si escau, les seves pròrrogues. 
 
(Declaració obligatòria si en el quadre de característiques s’identifica que el contracte té per 
objecte la prestació directa al ciutadà) h)  Que el volum de negoci de l’empresa vinculat a 
activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques (marcar el que 
correspongui): 
 

__ NO supera el 25% del volum general de l’empresa o entitat. 
 
__ SI supera el 25% del volum general de l’empresa o entitat i que, d’acord amb 

l’establert a l’article 3.2 de  la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en conseqüència es compromet a 
facilitar a l’òrgan de contractació, en cas de ser proposada adjudicatària,  la 
informació referida a les retribucions percebudes pels càrrecs directius de 
l’empresa i a mantenir actualitzada aquesta informació en a la pàgina web 
corporativa de l’empresa 

 
 
 
 
 (lloc i data ) 
Signatura de la persona declarant 
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PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 

 
DADES DE LA PERSONA PROPOSANT 
Nom i cognoms:      DNI: 

 
DADES DE L'EMPRESA 
Nom de la raó social:     NIF: 
 

  
Telèfon:   FAX:   E-MAIL: 

 
OBJECTE DE L’EXPEDIENT 
Descripció del servei: 
 
 
 

 
Import de l'execució en EUR, exclòs l'IVA (en xifres i en lletres): 
 
 

  
Import de l'IVA en EUR (en xifres i en lletres): 
 
 

 
La persona segons les dades de la qual s'esmenten més amunt es compromet, en nom propi o 
de l'empresa que representa, a fer-se càrrec dels serveis descrits per la quantitat d’euros 
consignada en aquesta proposició econòmica. 
 
Lloc, data i signatura de la persona proposant 
 
 
 
 
Segell del licitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


