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PROJECTE
-QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTEA. OBJECTE
Descripció

Definició de l’abast del projecte d’implementació de la Targeta Ciutadana
AMTU.
- Analitzar detalladament tots els serveis susceptibles
d’implementar la Targeta Ciutadana AMTU als diferents municipis
associats que estiguin dins de l’àmbit del sistema tarifari integrat
gestionat per l’ATM de l’àrea de Barcelona
- Definir els requisits tècnics i les activitats necessàries per a la
creació d’un sistema de gestió de la Targeta Ciutadana que cobreixi
la totalitat del seu cicle de vida: emissió, distribució, gestió i
modificació, seguiment i anàlisi i avaluació

Lots

No

Codi CPV
79411000-8
B. DADES ECONÒMIQUES
Determinació del
preu

A preu fet

Pressupost base de
licitació i mètode
aplicat per al seu
càlcul

Pressupost de licitació 145.000,00 €
21% IVA

30.450,00 €

Pressupost IVA inclòs 175.450,00 €
En l’informe de necessitats es desglossa el mètode de càlcul

Valor estimat del
175.450,00 € (IVA inclòs)
contracte
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Partida
pressupostària

6073000

Anualitats

2019

D. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
Termini de durada

5 mesos

Possibilitat de
no
pròrrogues i
termini
E. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
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Solvència
econòmica i
financera

De conformitat amb l’article 87.1 de la LCSP, per participar en aquest
procediment els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica
i financera, d’acord amb la clàusula 8 del PCAP:
•

Un volum de negoci anual en l’àmbit d’activitats corresponents a
l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres (3)
darrers anys, per un import de com a mínim una vegada i mitja el
valor estimat del contracte.

•

Solvència tècnica o
professional

Igualment, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera
per qualsevol dels altres mitjans previstos a l’article 87 de la LCSP.
D’acord amb l’article 90 de la LCSP, i en relació amb la tipologia i
característiques dels treballs a realitzar, per participar en aquest
procediment els licitadors hauran d’acreditar els mitjans mínims següents,
quant a la seva solvència tècnica i professional (clàusula setena):
•

Certificats d’haver executat com a mínim 5 serveis similars, per un
import igual o superior al valor estimat del contracte, executats en
els darrers 5 anys. S’indicarà l’import, la data i el destinatari, públic
o privat.
Acreditar que per a l’execució del contracte es disposa d’un equip tècnic
coneixedor de l’àmbit funcional i format, com a mínim, per un nombre de
components i titulacions que a continuació es detallen (adjuntar els seus
currículums i titulacions):
•

Cap de projecte: Enginyer o llicenciat en Economia o equivalent
amb experiència mínima de 10 anys gestionant projectes de
consultoria

•

Consultor especialista en gestió i polítiques públiques: Llicenciat en
Ciències Polítiques i de l’Administració, Economia, Dret o
equivalent, amb estudis complementaris relacionats amb la gestió
pública, el govern local o similars. Experiència mínima de 4 anys en
projectes de consultoria adreçats a l’administració pública

•

Consultor especialista en gestió de sistemes de transport:
Enginyer, amb estudis complementaris relacionats amb el
transport, la mobilitat o similars. Experiència mínima de 4 anys en
projectes de consultoria adreçats a la implantació de sistemes de
gestió de transport i coneixement específic del sistema de gestió
del transport metropolità de Barcelona
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•
Classificació

Analista: Enginyer o llicenciat en Economia o equivalent.
Experiència mínima de 2 anys en projectes de consultoria

No s’escau

F. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Criteris avaluables Oferta econòmica: 51 punts
a través de
Puntuació de cada oferta = 51 x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
fórmules (51
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
punts)
Criteris subjectes a
judici de valor (49
punts

Proposta tècnica: 34 punts
o Metodologia proposada per a la realització de les diferents fases
o Coherència amb els objectius i abast del projecte: 7 punts
o Transversalitat del plantejament, assegurant la incorporació
adequada de les vessants de gestió i tècniques: 6 punts
o Assegurament de la recollida d’informació rellevant del
conjunt de membres de l’AMTU: 5 punts
o Proposta de model de relació amb l’AMTU: 5 punts
o Calendari de treball amb detall de fites de treball i lliurables
previstos: 5 punts
o Propostes que millorin els continguts plantejats al Plec (màxim 2
punts per proposta): 6 punts
o Millores que assegurin la informació i participació activa dels
associats de l’AMTU en les diferents fases del projecte
o Millores que assegurin la integració dels diferents elements
en els sistemes de gestió de transport existents i previstos a
l’àrea de Barcelona
o Millores que puguin suposar optimització/estalvi dels
recursos en el procés d’implantació de la Targeta Ciutadana
AMTU
Equip de treball: 15 punts
o Adequació als perfils sol·licitats: 5 punts
o Proposta d’organització adequada a l’assoliment de les diferents fites
de treball proposades en el calendari previst: 5 punts
o Dedicació per a cada membre de l’equip: 5 punts

G. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA

No s’escau

H. CESSIÓ DEL CONTRACTE
I. SUBCONTRACTACIÓ

No
No procedeix

J. GARANTIES
EXIGIBLES

Garantia definitiva del 5% del pressupost proposat, sense IVA (art. 107.1
de la LCSP)
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Termini de garantia: 3 mesos
K. CONDICIONS
ESPECIALS
D’EXECUCIÓ

Clàusula vintena

L. VARIANTS

No s’escau

M. CRITERIS PER A LA
Criteri d’adjudicació del preu: Per determinar si les
DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE
ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els
BAIXES PRESUMPTAMENT
paràmetres objectius previstos en l’article 85 del
ANORMALS
RGLCAP
N. ALTRA
1) En relació amb l'impost sobre activitats econòmiques: darrer rebut de
DOCUMENTACIÓ A l’impost i declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la
PRESENTAR PER
matrícula de l’impost.
LES EMPRESES
2) En relació amb la resta d'obligacions tributàries í amb les obligacions
PROPOSADES
amb la seguretat social: certificats d’estar al corrent de l’Agència Estatal
COM
Tributaria i de la Tresoreria de la Seguretat Social.
ADJUDICATÀRIES
3) Declaració responsable de no tenir cap deute amb la Generalitat de
Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
O. REVISIÓ DE PREUS
No procedeix
P. DESPESES DE PUBLICITAT EN
ANUNCIS OFICIALS
Q. UNITAT ENCARREGADA DEL
SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE

No s’escau
Treballs adscrits al servei economicofinancer
Responsable del contracte: Mayte Capdet i Sorribes
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ÍNDEX DE CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte del contracte
SEGONA. Règim jurídic del contracte
TERCERA. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
QUARTA. Finançament i consignació pressupostària
CINQUENA. Termini de durada del contracte
SISENA. Tramitació de l’expedient, òrgan de contractació i responsable del contracte
SETENA. Procediment d’adjudicació
VUITENA. Capacitat per contractar, classificació i solvència del contractista
NOVENA. Proposicions i contingut
DESENA. Termini, lloc de presentació d’ofertes i altres requisits de les mateixes
ONZENA. Mesa de contractació
DOTZENA. Obertura de les proposicions
TRETZENA. Valoració de les proposicions
CATORZENA. Documentació a aportar pel licitador que hagi presentat la millor oferta
QUINZENA. Garantia definitiva
SETZENA. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
DISSETENA. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
DIVUITENA. Adjudicació del contracte
DINOVENA. Formalització i perfecció del contracte
VINTENA. Condicions especials d’execució
VINT-I-UNENA. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
VINT-I-DOSENA. Persona responsable del contracte
VINT-I-TRESENA. Modificació del contracte
VINT-I-QUATRENA. Abonaments a l’empresa contractista
VINT-I-CINQUENA. Responsabilitat de l’empresa contractista
VINT-I-SISENA. Altres obligacions de l’empresa contractista
VINT-I-SETENA. Prerrogatives de l’Administració
VINT-I-VUITENA. Confidencialitat i propietat intel·lectual
VINT-I-NOVENA. Revisió de preus
TRENTENA. Recepció i liquidació
TRENTA-UNENA. Suspensió del contracte
TRENTA-DOSENA. Resolució del contracte
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TRENTA-TRESENA. Successió i Cessió del contracte
TRENTA-QUATRENA. Subcontractació
TRENTA-CINQUENA. Règim de recursos
TRENTA-SISENA. Arbitratge
TRENTA-SETENA. Jurisdicció competent
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PRIMERA. Objecte del contracte
L'objecte del contracte és la realització dels serveis esmentats a l'apartat A del Quadre de
característiques del contracte.
L'objecte del present contracte no es pot dividir en lots ja què hi ha d'haver un únic autor del projecte
que assumeixi la responsabilitat del document que en resulti redactat.
La qualificació del contracte és de serveis, en conseqüència, la qualificació jurídica als efectes de la
regulació normativa és de contracte de serveis, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, per la qual es transporten a l'ordenament jurídic espanyol les directius del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 .
L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV),
d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es
modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari
Comú de Contractes públics, CPV, que també consta a l'apartat A del quadre de característiques.

SEGONA. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte es regirà per les següents normes:
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transporten a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y
2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.

•

Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30
d'octubre, de contractes del sector públic.

•

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables ais contractes del sector públic en l’àmbit de
Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
També resulta d'aplicació la normativa específica de les corporacions locals: Reglament d'obres,
activitats i serveis de les corporacions locals i la resta de normes de dret administratiu, normativa
sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas.
Tenen caràcter contractual el Plec de prescripcions tècniques juntament amb aquest plec de clàusules
administratives i regeixen la contractació i la realització del contracte de serveis, en conseqüència han
de ser signats per l’adjudicatari en prova de conformitat en el moment de la formalització del contracte.
En cas de contradicció entre aquest plec i la normativa vigent, s’aplicarà preferentment aquesta darrera,
la qual també suplirà les omissions, mancances o deficiències d'aquest primer.
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TERCERA. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació, d'acord amb l'article 100 de la LCSP, formulat per l'administració es
determina a l'apartat B. Dades econòmiques del quadre de característiques. Aquest és el límit màxim de
despesa (IVA inclòs) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i
constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d'aquest contracte.
Atots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats, són indiscutibles, no admeten prova
alguna d’insuficiència.
Amb caràcter general s'entén que el pressupost base comprèn la totalitat del contracte, així com totes
les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució del servei
contractat.
El valor estimat del contracte es determina a l'apartat B. Dades econòmiques del quadre de
característiques.

QUARTA. Finançament i consignació pressupostària
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte es farà amb
càrrec a la partida pressupostària que consta a l’apartat C. Existència de crèdit del quadre de
característiques.
Els pagaments s’efectuaran a la presentació de les corresponents factures i prèvia certificació del
responsable del contracte de l’AMTU.
Les factures s’emetran a la finalització de les següents fases del projecte:
•

Primera factura: per un import del 50% a la finalització del bloc 1.

•

Segona factura: per un import del 50% a la finalització del treball.

CINQUENA. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte és el que s'estableix en l'apartat D. Termini de durada del contracte
del quadre de característiques.
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s'aprovi, si
s'escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s'estipuli en el contracte.
El contracte es podrà prorrogar si així s'ha previst en l'apartat D del quadre de característiques. En aquest
cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresa contractista,
sempre que la preavisi amb, almenys, un mes d'antelació a l'acabament del termini de durada del
contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
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SISENA. Tramitació de l’expedient, òrgan de contractació i responsable del contracte
L'expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.
L’òrgan de contractació de l’AMTU és el director general.
El responsable del contracte, als efectes d’allò que determina l'article 62 de la Llei de contractes del
sector públic, serà la persona que consta en l’apartat Q. Unitat encarregada del seguiment i execució del
contracte, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitza correctament.

SETENA. Procediment d’adjudicació
Procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, d'acord amb els articles 22, 156 i següents de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre.
La licitació s’anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant de
l’AMTU: https://www.amtu.cat/contractacio-i-convenis/perfil-del-contractant

VUITENA. Capacitat per contractar, classificació i solvència del contractista
Estan facultades per a participar en aquest procediment obert d'adjudicació i per a subscriure el
corresponent contracte, en cas de resultar-ne adjudicatàries, les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que
preveu l'article 65 de la Llei 9/2017.
Els candidats no hauran d'estar incursos en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar amb
l'Administració Pública, previstos en l'art. 71 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, en la data
de conclusió del termini de presentació de sol·licituds de participació.
Han de disposar de la solvència que es requereix a l’apartat E. Solvència i classificació empresarial del
quadre de característiques i que gaudeixin de l'habilitació empresarial i professional que, en el seu cas,
sigui exigible per a dur a terme l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.
Per tal d'acreditar aquesta circumstància, el licitador en el que recaigui la proposta d'adjudicació, haurà
d'aportar la corresponent declaració responsable en la que l'empresari, el seu representant o apoderat,
en el seu cas, deixi constància de tal requisit.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s'han de complir en el
moment de presentació de les ofertes i s'han de mantenir fins el moment de l’adjudicació i de la
perfecció del contracte.
Capacitat per contractar
Les empreses espanyoles persones jurídiques tenen capacitat d'obrar si han estat constituïdes i, en el
seu cas, modificades mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
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conforme la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'entén que tenen capacitat d'obrar si han estat
constituïdes mitjançant escriptura pública o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en
què hi consti les normes mitjançat les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el
corresponent registre oficial. També caldrà que disposin de NIF de l'empresa i de la corresponent
habilitació empresarial o professional quan s'exigeixi.
La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acredita amb la presentació del NIF.
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres
professionals o mercantils adients del seu Estat membre d'establiment o la presentació d'una declaració
jurada o una de les certificacions que s'indiquen en l'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea ni signataris
de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'acredita amb l'aportació d'un informe emès per la missió
diplomàtica permanent o per l’oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de ['empresa, en el qual
consti, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial
o anàleg.
En el cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de licitació (Unió Temporal d'Empreses),
cadascuna ha de tenir la seva personalitat i capacitat, d'acord amb el que s'ha exposat. La durada de la
UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Solvència professional i tècnica i econòmica i financera
D'acord amb l'article 90 de la LCSP, i en relació amb la tipologia i característiques dels treballs a realitzar,
per participar en aquest procediment els licitadors hauran d'acreditar, quant a la seva solvència tècnica
i professional:
•

Certificats d'haver executat com a mínim 5 serveis similars, per un import igual o superior al
valor estimat del contracte, executats en els darrers 10 anys. S 'indicarà l'import, la data i el
destinatari, públic o privat.

•

Acreditar que per a l’execució del contracte es disposa d’un equip tècnic coneixedor de l’àmbit
funcional i format, com a mínim, per un nombre de components i titulacions que es detallen en
el punt E. Solvència i classificació empresarial del quadre de característiques.

De conformitat amb l'article 87 del LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors hauran
d'acreditar la seva solvència econòmica i financera:
•

Declaració sobre el volum negoci anual en l’àmbit d'activitats corresponents a l'objecte del
contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers anys, per un import que, com a mínim,
sigui una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

•

Igualment, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol dels altres mitjans
previstos a l'article 87 de la LCSP.
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NOVENA. Proposicions i contingut
Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i
disposin de l'adequada solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Contingut dels sobres, que han d’anar identificats amb el nom del licitador i sobre del que es tracta:
1. Sobre 1, que porta per títol "Sobre núm. 1: Documentació administrativa", s’inclourà la
documentació acreditativa i/o declaracions responsables de l'empresa oferent, de conformitat
amb el que disposa l'art. 159.4 c) i d) de la Llei 9/2017 3/2011 la qual regula els contractes del
sector públic. En concret, el següent:
a. Declaració responsable del licitador, indicant que acompleix les condicions establertes
legalment per tal de poder contractar amb l'Administració (model annex 1), segons l'art.
159.4. de la LCSP.
De conformitat amb el que estableix l’article 59 de la Directiva 2014/24/UE sobre
contractació electrònica, l’aportació inicial de tota la documentació acreditativa de la
capacitat i solvència es podrà substituir per una declaració responsable del licitador
indicant que compleix les condicions d’aptitud i solvència establertes legalment per
contractar amb l’Administració, complimentant el formulari normalitzat Document
Europeu Únic de Contractació (DEUC)
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramitsserveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf
Si la proposta d’adjudicació recau sobre un licitador que hagi substituït aquella
documentació pel DEUC, haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament
a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits.
Podeu consultar la informació relativa al formulari normalitzat del DEUC, segons l’article
59 de la directiva 24/2014/UE del Parlament europeu i del Consell a través del següent
enllaç:
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.SPA&toc=
OJ:L:2016:003:TOC
b. Quan els licitadors concorrin mitjançant UTE. (Unió Temporal d'Empreses), aportaran
un document que podrà ser privat en el que, pel cas de resultar adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d'anar signat pel representant de
cadascuna de les empreses i en ell s’indicarà la persona designada com a representant
de la UTE davant l’AMTU, així com la participació que a cadascun d'ells li correspongui
en la UTE. Igualment, hauran de presentar una memòria indicant els mitjans concrets
que cadascuna de les empreses té previst destinar a l'execució del contracte i justificar

12 / 34

Servei de contractació
Anselm Clavé, 69-73 2a planta · 08402 Granollers
Tel. 93 861 39 76 - Fax 93 861 38 15
contractacio@amtu.cat
https://www.amtu.cat/contractacio-i-convenis/perfil-del-contractant

Expedient núm.2019/31/Po

les raons econòmiques, empresarials o d'especialització tècnica o tecnològica de la
constitució de la UTE, en el moment d'acreditar la capacitat i solvència.
c. Comunicació de dades per a la notificació per mitjans electrònics i altres dades de
contacte (model annex 1).
d. Les empreses estrangeres han d'aportar una declaració de submissió ais jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa al seu fur propi (model annex 1).
e. Si s'escau, declaració conforme la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre
de persones amb discapacitat no inferior al 2%, o be declaració confirmant l’adopció
d'alguna de les mesures alternatives previstes a 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 dels treballadors amb discapacitat, indicant necessàriament
tant el número total de treballadors com el número de persones treballadores amb
discapacitat (model annex 1).
f.

Si s'escau, declaració de l'empresa de disposar d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre
les dones i els homes (model annex 1).

2. Sobre 2, que porta per títol "Sobre núm. 2: Documentació per a la valoració de criteris avaluables
mitjançant un judici de valor", s’adjuntarà tota aquella documentació que serveixi per a la
valoració de l'oferta, de conformitat amb els criteris establerts en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques, a excepció dels que siguin avaluables amb l’aplicació de fórmules
matemàtiques, és a dir, aquells criteris la quantificació dels quals depengui d'un judici de valor,
i que contindrà a títol enunciatiu i no exhaustiu:
a. Memòria explicativa amb la identificació dels aspectes més significatius dels treballs a
efectuar.
b. Planificació dels treballs.
c. Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d’interès per a una adequada apreciació
de la proposta o d'aquesta en relació amb les activitats de l'empresa licitadora.
La inclusió de l'oferta econòmica en el sobre 2 o la inclusió de qualsevol informació referent al
sobre 3 en el sobre 2 comportarà l'exclusió automàtica del licitador, quan es vulneri el secret de
les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als
criteris de valoració objectiva abans de la relativa ais criteris de valoració subjectiva.
3. I en el tercer sobre, assenyalat com a "Sobre núm. 3: Oferta econòmica i documentació per a la
valoració de criteris quantificables de manera automàtica", s’inclourà tota aquella
documentació que permeti avaluar aquells criteris establerts en aquest plec mitjançant
l'aplicació de fórmules matemàtiques:
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a. Proposició econòmica per a l'execució del contractes, signada pels representants legals
de les empreses licitadores, conforme al model que s’adjunta com annex 2.
No s'acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per a
valorar les ofertes.
La discrepància entre l'import presentat en lletres i l'import presentat en xifres es
resoldrà donant validesa al primer.
La proposició econòmica no podrà superar l'import expressat en l'apartat B. Dades
econòmiques del quadre de característiques del contracte.

DESENA. Termini, lloc de presentació d’ofertes i altres requisits de les mateixes
El termini de presentació d'ofertes és de quinze (15) dies naturals, següents a la publicació en el perfil
del contractant, de conformitat amb l'article 159.3 de la LCSP. En cas de que finalitzés en dissabte o
festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent.
Els sobres tancats es presentaran a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
ubicada al carrer Anselm Clavé, 69-73 2a planta - 08402 (Granollers). L’horari de presentació de les
ofertes és de dilluns a divendres de 9h a 14h.
Les ofertes dels interessats hauran d'ajustar-se al previst en el plec de clàusules administratives
particulars, i la seva presentació suposarà l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de
la totalitat d'aquestes clàusules o condicions, així com del projecte i del plec de prescripcions tècniques,
sense cap reserva.
Les ofertes seran secretes.
Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta. Tampoc podrà presentar cap proposta en unió
temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció
d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest licitador.
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol
moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o
contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.
ONZENA. Mesa de contractació
La mesa de contractació serà constituïda segons l’article 326 de la Llei 9/2017 i l'article 79 del Reglament
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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La mesa estarà constituïda per:
President:

Mayte Capdet, responsable economicofinancera

Secretària: M. Dolors Vilalta, secretària-tresorera;
Vocals:

Carles Labraña, responsable d’estudis i projectes
Víctor León, tècnic
Enric Consegal, tècnic

DOTZENA. Obertura de les proposicions
L’obertura del sobre 1 no es realitzarà en acte públic. La mesa de contractació qualificarà, en reunió
interna, la documentació administrativa (sobre 1) a què es refereix l'article 157.1 de la LCSP. La mesa
comprovarà la presentació de la declaració jurada sol·licitada en el Sobre 1 i desestimarà
automàticament aquelles empreses licitadores que no aportin aquesta declaració o, en el seu defecte,
no presentin la documentació que acrediti el contingut d'aquesta declaració de conformitat amb l'annex
A.1.
En cas que la mesa observi defectes i/o omissions esmenables en la documentació presentada, ho
comunicarà ais licitadors afectats per tal que els corregeixin i/o esmenin, en un termini no superior a
tres dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s'escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el sobre 1, la
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com , en el seu cas,
les causes de l'exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació farà públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
En els dies, llocs i hores indicats a l'anunci de la licitació, així com al perfil del contractant de l’AMTU
tindran lloc els respectius actes públics d'obertura dels sobres "2" i "3" presentats per les empreses,
procedint la mesa de contractació a l'obertura dels sobres de les empreses admeses en cada cas.
De conformitat amb l'article 159.4.e), en els supòsits en què en el procediment es prevegin criteris
d'adjudicació la quantificació dels quals depengui d'un judici de valor, la valoració de les proposicions
l'han de fer els serveis tècnics de l’òrgan de contractació en un termini no superior a set (7) dies.
D'acord amb allò previst a l'article 30.3 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en el moment d'inici de
l'acte públic d'obertura del sobre "3", es donarà a conèixer la puntuació assignada als criteris dependents
d'un judici de valor inclosos en el sobre "2".
Una vegada conegut el contingut del Sobre 3 de totes les propostes dels licitadors, en aplicació del que
disposa l'article 149 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, es determinarà aquelles
proposicions que puguin ser considerades desproporcionades i/o anormals.
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Es requerirà al licitador que hagi presentat una oferta considerada com a anormal o desproporcionada,
perquè en un termini màxim de tres (3) dies des de la seva recepció, presenti una justificació de la
viabilitat de la seva proposta econòmica. En aquest requeriment es farà constar la data límit de
presentació.
TRETZENA. Valoració de les proposicions
Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d'acord amb els criteris de valoració
que es relacionen:
Criteris avaluables a través de fórmules (51 punts)
1. Oferta econòmica .............................................................................................................51 punts
Puntuació oferta = 51 x preu de l'oferta més econòmica
Preu de l'oferta que es puntua
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
Criteris subjectes a judici de valor (49 punts)
1. Proposta tècnica ...............................................................................................................34 punts
o Metodologia proposada per a la realització de les diferents fases
o Coherència amb els objectius i abast del projecte ...........................................7 punts
o Transversalitat del plantejament, assegurant la incorporació adequada
de les vessants de gestió i tècniques ...............................................................6 punts
o Assegurament de la recollida d’informació rellevant del conjunt de
membres de l’AMTU .......................................................................................5 punts
o Proposta de model de relació amb l’AMTU ...................................................................5 punts
o Calendari de treball amb detall de fites de treball i lliurables previstos .......................5 punts
o Propostes que millorin els continguts plantejats al Plec (màxim 2 punts per proposta)
.......................................................................................................................................6 punts
o Millores que assegurin la informació i participació activa dels associats de l’AMTU
en les diferents fases del projecte
o Millores que assegurin la integració dels diferents elements en els sistemes de gestió
de transport existents i previstos a l’àrea de Barcelona
o Millores que puguin suposar optimització/estalvi dels recursos en el procés
d’implantació de la Targeta Ciutadana AMTU
2. Equip de treball .................................................................................................................15 punts
o Adequació als perfils sol·licitats ....................................................................................5 punts
o Proposta d’organització adequada a l’assoliment de les diferents fites de treball proposades
en el calendari previst ...................................................................................................5 punts
o Dedicació per a cada membre de l’equip ......................................................................5 punts
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
S'apreciaran com a ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats aquelles en què
l'oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:
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•

Quan es presentin un o dos licitadors es considerarà presumptament anormal o
desproporcionada tota oferta inferior al 75% del pressupost base de licitació:
Oferta < 0,75 x pressupost base de licitació

•

Quan es presentin més de dos licitadors es considerarà presumptament anormal o
desproporcionada tota oferta inferior al 90% de la mitjana de les ofertes presentades:
Oferta < 0,90 x mitjana de les ofertes

En el supòsit que alguna de les ofertes econòmiques pugui ser considerada presumptament anormal o
desproporcionada, la mesa de contractació sol·licitarà la informació necessària per a poder valorar
l'oferta en el seu conjunt i determinar així si aquesta ha de ser considerada anormal o desproporcionada.
Per aquest motiu, la mesa de contractació requerirà al licitador, mitjançant comunicació a l’adreça de
correu electrònic facilitada per l'empresa, perquè en un termini màxim de tres (3) dies des de la seva
recepció, presenti una justificació de la viabilitat de la seva proposta econòmica. En aquest requeriment
es farà constar la data límit de presentació.
Criteris de desempat
En els casos en què, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre dues
o més ofertes, s’aplicaran els criteris de desempat establerts en l’article 147 de LCSP.

CATORZENA. Documentació a aportar pel licitador que hagi presentat la millor oferta
La mesa de contractació recollirà els informes i l'assessorament que consideri necessaris i a la vista de
les propostes presentades i dels aspectes a valorar abans indicats, judicis de valors i/o criteris objectius,
les classificarà per ordre decreixent i traslladarà la seva proposta a l’òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini
de set (7) dies hàbils, a comptar des de reenviament del requeriment:
1. Lliuri la documentació justificativa sobre la seva aptitud, la no incursió en cap causa de prohibició
per contractar amb l’administració i la seva capacitat.
2. Documentació relativa a la solvència.
3. Constitueixi la garantia definitiva per un import del 5% del preu de l’adjudicació del contracte,
IVA exclòs.
4. En cas d'UTE, s’haurà de presentar una memòria que indiqui els mitjans concrets que cadascuna
de les empreses té previst destinar a l'execució del contracte i justificar les raons econòmiques,
empresarials o d'especialització tècnica o tecnològica de la constitució de la UTE.
De no presentar aquest licitador adequadament la documentació requerida en el termini assenyalat,
s’entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a demanar els mateixos requisits al licitador següent
per l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
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QUINZENA. Garantia definitiva
L'empresa que hagi presentat la millor oferta en aquesta licitació haurà de constituir una garantia
definitiva equivalent al 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l’IVA, i es podrà prestar de conformitat amb
l'article 108 de la LCSP i en compliment del requeriment previst en la clàusula catorzena d'aquest plec.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
Aquesta garantia es pot constituir a favor de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes
reglamentàriament. L'efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s'han de
dipositar al servei de contractació de l’AMTU (c/Anselm Clavé, 69-73, 2a planta -08402Granollers).
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels
bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en l'establiment
esmentat en l'apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb entitat asseguradora autoritzada per operar
en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s'ha de
lliurar en l’establiment esmentat en l'apartat a).
En el cas d’unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l'apartat J. Garanties
exigibles del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la
unió temporal.
En cas d'amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l'adjudicatari
està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest
motiu, havent de quedar constància documentada de l'esmentada reposició.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia
constituïda s’haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la
garantia i el nou preu modificat del contracte, en el termini de quinze dies des de la data en què es
notifiqui a l’empresari l'acord de modificació. A aquests afectes, no es consideraran les variacions de
preu que es produeixin com a conseqüència d'una revisió d'aquest de conformitat amb el que disposen
els articles 103 i següents de la LCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari,
aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze
dies des de l’execució.
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En el cas que l’adjudicatari no ajusti o reposi la garantia corresponent a aquest apartat, l'AMTU pot
resoldre el contracte.
En cas que no es constitueixi la garantia s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i se li exigirà
el 3% dei pressupost base de la licitació en concepte de penalitat, i es procedirà a recavar la
documentació al següent licitador, de conformitat amb l’article 150 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre.
La devolució de la garantia definitiva s'ha d'autoritzar, a petició prèvia de la persona interessada, en
finalitzar el període de garantia establert a l'apartat J. Garanties exigibles del Quadre de característiques
d'aquest Plec.
La garantia definitiva pot ser dispensada per l’òrgan de contractació, i es farà constar la motivació en el
Quadre de característiques d'aquest Plec.

SETZENA. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l'assenyalat a l'apartat J. Garanties exigibles del Quadre de característiques i
començarà a computar-se a partir de la recepció dels serveis.
Si durant el termini de garantia s'acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, l’òrgan
de contractació reclamarà al contractista que els esmeni.
Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d'acord amb
el que estableix l’article 111 de la LCSP.

DISSETENA. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la
formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte
o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es
publicarà en el perfil de contractant.
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DIVUITENA. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de contractació
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins
del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris
que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es
publicarà en el perfil de contractant.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació
electrònica i es publicarà en el perfil de contractant dins del termini de 15 dies, indicant el termini en
què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

DINOVENA. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i es formalitzarà en document administratiu dins
el termini de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de l'adjudicació.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de l’AMTU.

VINTENA. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les
empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són:
• Clàusula ètica: Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions
a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una
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situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en
coneixement de l’òrgan de contractació.
f)

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
• Sobre la comprovació del compliment de les obligacions d'afiliació i alta en la Seguretat Social dels
treballadors:
a) L'obligació
de
l'empresa/les
empreses
proposada/proposades
com
a
adjudicatària/adjudicatàries d'aportar, juntament amb els documents justificatius a què fa
referència l'article 150.2 de la LCSP, específicament l'acreditació que els treballadors que
ocuparan per executar els contractes estan afiliats i donats d'alta en la Seguretat Social.
b) Alternativament i en el seu cas, l'obligació de les empreses d'aportar una declaració responsable
en què declarin no tenir encara contractats els treballadors que s'ocuparan en l'execució del
contracte i que acreditaran l'afiliació i alta de tots ells.
• L'empresa contractista haurà de disposar d’instal·lacions pròpies a Catalunya, per donar cabuda a
l'equip de l’assistència, així com d'infraestructures suficients per al desenvolupament de la seva feina.
• L'empresa contractista no utilitzarà llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual
relacionada amb el contracte.

VINT-I-UNENA. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials,
per causes que li siguin imputables, l’AMTU podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia.
L’AMTU tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes que li
siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.
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VINT-I-DOSENA. Persona responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que
s’indica en l’apartat Q del quadre de característiques, es designarà una persona responsable del
contracte que exercirà les funcions següents:
•

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui
l’òrgan de contractació.

•

Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.

•

Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al
contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució
del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

VINT-I-TRESENA. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la
LCSP.
1.

Modificacions previstes

No hi ha modificacions previstes en el contracte.
2.

Modificacions no previstes

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb
el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la
LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament
o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA
exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia
per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
VINT-I-QUATRENA. Abonaments a l’empresa contractista
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per
mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte.
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El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura tramesa a
contractacio@amtu.cat.

VINT-I-CINQUENA. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’AMTU o
per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 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’AMTU.

VINT-I-SISENA. Altres obligacions de l’empresa contractista
L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret
nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral
que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat i fiscals.
L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb
el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’AMTU derivades de l’execució
de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta
de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del
contracte.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català.
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte
i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que
s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic
del plec de prescripcions tècniques particulars.
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Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans
i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei
en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu
personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i
comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
i de les disposicions que la desenvolupen.
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del
contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

VINT-I-SETENA. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista
arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la
LCSP.

VINT-I-VUITENA. Confidencialitat i propietat intel·lectual
Els licitadors hauran d'indicar, expressament, si s'escau, a l'inici de la documentació, quins documents
tenen la consideració de confidencials. En cap cas tindrà caràcter confidencial la proposta de preu.
Aquella declaració de confidencialitat no podrà ser genèrica, sinó que s'hauran d'especificar de forma
expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació de les
circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a
la qual tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual s'hagués donat aquest caràcter en
els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest

24 / 34

Servei de contractació
Anselm Clavé, 69-73 2a planta · 08402 Granollers
Tel. 93 861 39 76 - Fax 93 861 38 15
contractacio@amtu.cat
https://www.amtu.cat/contractacio-i-convenis/perfil-del-contractant

Expedient núm.2019/31/Po

deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta informació, tret que
la normativa vigent o el contracte, de forma específica, estableixin un termini més llarg.
En tots aquells casos en què l'objecte del contracte és subjecte a les disposicions sobre propietat
intel·lectual, l'adjudicatari cedirà en exclusiva a l’AMTU tots els drets de comunicació pública, distribució,
transformació i reproducció dels treballs objecte del contracte, com també dels resultats que
s'obtinguin, sense limitació temporal ni territorial, sobre qualsevol suport, mitjançant qualsevol idioma
i per qualsevol sistema o modalitat d'explotació existent o que pugui existir.

VINT-I-NOVENA. Revisió de preus
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat O. Revisió de preus del quadre de
característiques. La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan el contracte
s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva
formalització.
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

TRENTENA. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de
la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’AMTU determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions
contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes
imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació
de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats
de recepció i de correcta execució.

TRENTA-UNENA. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’AMTU o perquè el contractista opti per suspendre el seu
compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’AMTU
amb un mes d’antelació.
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En tot cas, l’AMTU ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa
contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim
de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’AMTU ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de
conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
TRENTA-DOSENA. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
•

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la
successió del contractista.

•

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

•

El mutu acord entre l’Administració i el contractista.

•

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

•

La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos.

•

L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions
essencials qualificades com a tals en aquest plec.

•

L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; quan, donant-se les
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del
preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.

•

El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l’òrgan
de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la
data assenyalada en el mateix per al seu començament.

•

El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini
superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.

•

L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del
contracte.
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L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i
313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article
191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

TRENTA-TRESENA. Successió i Cessió del contracte
•

Successió en la persona del contractista:

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent
amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i
obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de
contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries
d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat,
continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent,
la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin
empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a
criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que
suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que
estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
•

Cessió del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó
determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la
competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
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a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió,
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o
per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la
legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible
en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de
contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de
les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l’empresa que cedeix el contracte.
TRENTA-QUATRENA. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat I. Subcontractació del quadre de
característiques.
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva
realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt
tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en
l’article 215 de la LCSP.
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El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

TRENTA-CINQUENA. Règim de recursos
A. En el cas de contractes de serveis de valor estimat superior a 100.000 euros
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els
anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir
la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte
basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
B. En el cas de contractes de serveis de valor estimat inferior o igual a 100.000 euros
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció
d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el
que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i 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.

TRENTA-SISENA. Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-cinquena, es podrà acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració
contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició
conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de
conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.
Els conflictes, les controvèrsies i les reclamacions que sorgeixin entre l’empresa contractista i les
persones usuàries, en les relacions jurídiques de consum que es donin durant l’execució d’aquest
contracte s’han de resoldre per mitjà del Sistema Arbitral de Consum. A aquest efecte, de conformitat
amb l’article 133-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, l’empresa/es
contractista/es ha/n d’optar entre adherir-se al Sistema Arbitral de Consum o bé acceptar l’arbitratge
per a cada cas concret.

TRENTA-SETENA. Jurisdicció competent
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 1
Declaració responsable

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en
data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte
del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil d’empresa és el següent:

Tipus d’empresa

Microempresa

Petita empresa
Mitjana
empresa
Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 2 milions
d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual no superior als 43 milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general
anual superior als 43 milions d’euros.

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació);
que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les
prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració
General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional exigides en el PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució
del contracte els mitjans personals / materials descrits en el PCAP.
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del
contracte.
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- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat,
disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que
s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris
per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel
qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials.
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència
en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva
participació en aquest procediment de contractació.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la
legislació vigent.

 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris)
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 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i
requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és
(indicar les empreses que el composen).
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en el PCAP.

(Data i signatura)
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ANNEX 2
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

El/la
Sr./Sra............................................................................................
amb
residència
a
......................................., al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara
que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte ................., amb expedient número ............................ , es compromet (en
nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en números), de les
quals...........................................€, es corresponen al preu del contracte i .........................€ es
corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

(Data i signatura)
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