DILIGÈNCIA.- Aprovat pel Consell Executiu el 23 de novembre
de 2020.
La secretària del Consell Insular de Menorca
Rosa Salord Oleo
27/11/2020 10:35:29

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE
SERVEIS PER A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ D’UN DOCUMENTAL QUE CONTRIBUEIXI
A LA PROMOCIÓ I A LA CONSECUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE MENORCA TALAIÒTICA
A LA LLISTA DE PATRIMONI MUNDIAL.
CONTRACTE DE SERVEIS
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: OBERT
TRAMITACIÓ: [ X ] ORDINÀRIA [ ] URGENT
CONTRACTE SUBJECTE A REGULARITZACIÓ HARMONITZADA: SÍ [ ] NO [ X ]
LICITACIÓ ELECTRÒNICA:

SÍ [ X ]

NO [ ]

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE
Òrgan de contractació: Consell Executiu del Consell Insular de Menorca
Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció General del Consell Insular de Menorca
Departament o servei: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell
Insular de Menorca.
Responsables del contracte: Joaquín Pons Machado, tècnic del Servei de Patrimoni
Històric del CIM.
OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’objecte d’aquest contracte és la producció d’un documental que ha de tenir com a
finalitat donar suport a la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial de la
UNESCO, contribuint, junt amb la resta de l'expedient, a demostrar la seva idoneïtat. Es
pretén, per tant, que el documental atragui, interessi, emocioni i transmeti correctament el
valor universal excepcional de la candidatura a Patrimoni Mundial.; tot d’acord amb el
previst al plec de prescripcions tècniques.
CPV (vocabulari comú de contractes) d’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008,
de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm.
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el CPV i les directius
2004/17/CE i 2005/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments
dels contractes públics, en el que fa referència a la revisió del CPV (publicat en el DOUE
de 15/3/2008).
92110000-5 Serveis de producció de pel·lícules de cine i videocintes i serveis connexos
Número d’expedient: C4301/2020/000020
Contracte reservat: [ ] SÍ [ X ] NO
Necessitat administratives que s'han de satisfer
La necessitat d’aquesta contractació es justifica en l’informe emès en data 26/08/2020 per
la directora Insular de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca, que consta en
l’expedient, i que es transcriu a continuació:
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«El Consell Insular de Menorca està preparant la candidatura Menorca Talaiòtica per ser
declarada Patrimoni Mundial per part de la UNESCO. Es una candidatura formada per un
conjunt d’àrees territorials representatives del paisatge prehistòric de l’illa. En les quals
encara es pot percebre la interrelació entre les construccions ciclòpies i el paisatge on es
troben.
El bé proposat representa una combinació excepcional de l’arquitectura ciclòpia prehistòrica i
de la organització del paisatge, producte d’un desenvolupament cultural evolutiu plasmat en el
testimoni excepcional, únic i ben conservat de la Cultura Talaiòtica de l’illa de Menorca.
Compleix adequadament amb els requisits de protecció i gestió, així com amb dos dels
criteris establerts per la Convenció del Patrimoni Mundial de la UNESCO per les declaracions
de Patrimoni Mundial.
El Consell Insular de Menorca disposa del suport del Govern de les Illes Balears quant a la
promoció de l’esmentada candidatura la qual és considerada com a inversió per Menorca,
ateses les repercussions directes i indirectes que tant a nivell cultural com econòmic podrien
representar per Menorca l’esmentat nomenament.
Per altra banda, l’art. 46 de la CE estableix que els poders públics garantiran la conservació i
promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d’Espanya i dels
béns que l’integren, qualsevol que sigui el seu règim jurídic i la seva titularitat. Així mateix
n’atorga mitjançant l’art. 149.1.28ªCE, la competència exclusiva a l’Estat, sense perjudici de la
gestió per part de les comunitats autònomes.
Mitjançant el Real Decret 3040/1983, de 5 d’octubre es varen traspassar a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears les funcions que venia realitzant l’Estat en matèria de patrimoni
històric artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic, paleontològic i etnològic, amb
caràcter d’exclusiu, dins de l’àmbit de les Illes Balears, regulades posteriorment per la Llei
16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol, encara vigent.
Posteriorment la Llei 6/1994 de 13 de desembre va atribuir als consells insulars totes les
funcions esmentades, que havia assumit prèviament la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dins del mateix marc regulador, el qual es va desenvolupar mitjançant la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears. Finalment l’art. 70.6
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en va confirmar el caràcter de competència
pròpia als consells insulars.
Atès que en aquest context, el Consell Insular de Menorca considera imprescindible dotar la
candidatura d’un documental que plasmi el discurs de l’expedient en format audiovisual. Els
diferents paisatges de la illa amb les restes monumentals que s’hi conserven, s’ha de
transmetre mitjançant aquest suport per poder transmetre el valor d’aquesta combinació
única.
Atès que la finalitat del servei és relatar les idees claus de l’expedient de la candidatura que
es presenta a ser reconeguda com a Patrimoni Mundial per la UNESCO, mostrar la
singularitat i excepcionalitat de la Menorca Talaiòtica i emocionar a l’espectador, traslladant la
importància que te aquest paisatge en la vida de les persones, d’ençà la seva creació fins a
l’actualitat, degut al bon estat de conservació tant del paisatge com de molts dels monuments
prehistòrics de Menorca.
Atès que el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, i en general, el Consell
Insular de Menorca, no disposa de mitjans personals ni tècnics per desenvolupar aquest
servei. Es tracta d’un encàrrec que ha de desenvolupar empreses amb personal i mitjans
propis de productores audiovisuals i de desenvolupament de d’animacions 3D.
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Atès que l’objecte els mitjans personals i materials que requereix aquest contracte no
s'adeqüen a les tasques que desenvolupa aquesta administració, ni té possibilitat per fer-ho
amb mitjans propis.
Per tot açò inform que,
Primer. Amb la finalitat de dotar a la candidatura d’un suport audiovisual que contribueixi a
que la candidatura Menorca Talaiòtica sigui reconeguda com a Patrimoni Mundial per la
UNESCO.
Segon. Amb la finalitat de que el CIM disposi d’una obra documental que permeti difondre i
traslladar a la ciutadania la importància i excepcionalitat d’aquest bé.
Tercer. El Consell Insular de Menorca s’ha de fer càrrec de contractar els serveis de creació i
producció d’un documental que promocioni i contribueixi a la inscripció de Menorca Talaiòtica
com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.»

Perfil del contractant
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost màxim de licitació, pels dos (2) anys prevists de contracte, és de 80.000 €, IVA
inclòs.
A.1 PREU A UN TANT ALÇAT
Import IVA exclòs: SEIXANTA-SIS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS (€.- 66.069,28)
IVA (21%): TRETZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTACINC CÈNTIMS (€.- 13.874,55)
Total: SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTATRES CÈNTIMS (€.- 79.943,83)
A.2. ALTRES SISTEMES DE DETERMINACIÓ DEL PREU (ESPECIFICAU EL QUE SIGUI
D'APLICACIÓ):
Preu referit a unitat de temps
Pressupost de despesa màxima (IVA exclòs):
IVA

Import IVA:

Total (IVA inclòs):

Total despesa màxima (IVA inclòs):

A.3 LOTS:
Pressupost de despesa màxima de cada lot (IVA Pressupost de despesa màxima de la
exclòs):
totalitat dels lots (IVA exclòs):
Lot 1:
Lot: 2:
...
IVA Lot 1:
IVA Lot: 2:
...

IVA de la totalitat dels lots:

Total:

Import de la totalitat dels lots:

A.4 DESGLOSSAMENT DE COST UTILITZATS PER A LA DETERMINACIÓ DEL
PRESSUPOST ANUAL
1. Costos directes: 58.468,40 €
Dels quals:
Costos salarials: 43.068,40 €
2. Costos indirectes: 7.600,88 €
Total del contracte de serveis: 66.069,28 €, IVA exclòs
Tractant-se de serveis en el quals els costos econòmics principals són els laborals, s'han
tingut en compte els termes econòmics dels convenis col·lectius sectorials, nacionals,
autonòmics i provincials aplicables en el lloc de prestació dels serveis.
Per a la seva estimació s’ha considerat que la remuneració a percebre pels components
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de l’equip de treball hauria de ser, l'establerta en el II Conveni col·lectiu del sector de la
indústria de producció audiovisual - tècnics- (codi de conveni núm 9912985), i la resolució
del 10 d’abril de 2017 de la Direcció General de Treball, per la que es registren i
publiquen les taules salarials per l’any 2017 del Conveni Col·lectiu del sector de la
indústria de producció audiovisual - tècnics -. Com que les darreres taules publicades
corresponen al 2017, concretament la taula 1.2, que és la que més s’adapta a les
característiques pressupostàries d’aquest contracte. Posteriorment s’ha procedit a fer
l’increment de lPC del 2% per establir el preu hora que correspondria a setembre 2020,
que és la dada més actualitzada que tenim.
Pel que fa a l'arqueòleg, se li ha aplicat el mateix preu que el guionista, atès que les
tasques que farà seran d’assessor de guió i la informació que requerirà per dur a terme
l’assessorament serà facilitada pel Servei de Patrimoni de CIM.
Pel que fa a l’operador RPAS/Dron, se li ha aplicat la remuneració que preveu l'esmentat
Conveni col·lectiu pels especialistes de càmera (submarina, steadycam,...)
Per determinar els costos materials del contracte s’ha consultat l’ordre ECD/2784/2015,
de 18 de desembre, por la que es regula el reconeixement del cost d’una pel·lícula i la
inversió del productor reconeixement del coste de una pel·lícula i la inversió del productor.
Aquesta ordre preveu les despeses pròpies de la producció audiovisual en general, i en
particular per elaborar la taula de costos materials del documental de Menorca Talaiòtica
s’ha rebut assessorament professional d’una productora audiovisual per fixar els preus
oportuns per un documental d’aquestes característiques amb una durada de 26 minuts.
COSTOS SALARIALS
Perfil professional

Jornades
estimades

Hores
Preu hora €
estimades (taula salarial
2017)

Preu/h
increment
IPC*

Total €

Producció (direcció
producció)

40

320

21,78

22,22

7.110,40

Guionista

12

96

13,16

13,42

1.288,32

Direcció

38

304

21,78

22,22

6.754,88

Direcció fotografia

25

200

18,63

19,00

3.800,00

Montador/a

35

280

16,49

16,82

4.709,60

3

24

16,49

16,82

403,68

Infografista

10

80

16,49

16,82

1.345,60

Cap de so directe

20

160

12,81

13,07

2.091,20

Edició de so

10

80

10,48

10,69

855,20

Direcció animació o
generalista 3D

22

176

18,63

19,00

3.344,00

documentalista/assessor
de guió (arqueòleg)

8

64

13,16

13,42

858,88

Operador RPAS/dron
autoritzat per AESA

3

24

12,86

13,12

314,88

Disseny gràfic

Total

32.876,64

31% despesa social

10.191,76

Total costos salarials

43.068,40
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*Segons font de l’INE l’IPC de 2017 a 2020 ha patit un increment del 2%

COSTOS MATERIALS
Sala muntatge

2.000,00 €

Sala post-producció de so

1.000,00 €

Banda Sonora

800,00 €

Despeses Tràiler

1.000,00 €

Trasllats, allotjaments, dietes

5.000,00 €

Locució, doblatge, subtítols

2.000,00 €

Suports Materials

1.200,00 €

Material Promocional

1.500,00 €

Drets d’imatge

900,00 €

TOTAL

15.400,00 €

Pressupost de licitació
Costos directes
Costos salarials

43.068,40

Costos materials

15.400,00

Total costos directes

58.468,40

Costos indirectes
Despeses generals i d'estructura (7%)

4.092,78

Benefici empresarial (6%)

3.508,10
7.600,88

Total costos indirectes

Total sense IVA

66.069,28

IVA 21%

13.874,55

Total

79.943,83

A.5 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
SEIXANTA-SIS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (€.- 66.069,28)
Mètode de càlcul aplicat: valor estimat equivalent al preu de licitació exclòs l'IVA, en no
establir-se en el contracte altres conceptes regulats en l’article 101 de la Llei 9/2017.
B. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DISTRIBUCIÓ ANUAL
Atès que l’execució del present contracte s'iniciarà en el proper exercici pressupostari,
l’expedient de contractació es tramita com a expedient de despesa avançada de conformitat
amb el que estableix l’article 117 de l'LCSP. En conseqüència, en el cas que el contracte
s'adjudiqui durant l’exercici 2020, d'acord amb el que estableix el precepte esmentat,
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l’adjudicació se sotmetrà a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient
per atendre la despesa que se’n derivi en el pressupost del Consell Insular per a l’any 2021.
B.1 DISTRIBUCIÓ PER ANYS:
Any
Total (IVA inclòs)
2021
B.2 LOTS
Any
Lots

79.943,83 €

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària
---

Partida pressupostària

B.3 FINANÇAMENT CONJUNT
--C. LOTS. ART. 99 LCSP
C.1 DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS:
[ ] Sí
[ X ] NO. Es justifica seguidament la no divisió en lots pel següents motius (art. 99):
La naturalesa del contracte no permet la realització independent de cadascuna de les
seves parts, atès que és imprescindible la coordinació de totes les parts que configuren la
pre-producció, producció i postproducció de l’obra per garantir que el resultat final sigui el
desitjat.
C.2 DESCRIPCIÓ DELS LOTS:
Descripció: --CPV (Vocabulari comú de contractes):
C.3 LIMITACIONS:
Limitació del nombre de lots per als quals un licitador pot presentar oferta:
[ ] NO
[ ] Sí. Nombre màxim de lots per als quals un licitador pot presentar oferta:
Limitació del nombre de lots que poden adjudicar-se a un licitador:
[ ] NO
[ ] Sí. Nombre de lots que com a màxim poden adjudicar-se a un licitador: Criteris objectius
a aplicar per a determinar els lots que seran adjudicats:
C.4 OFERTA INTEGRADORA:
Adjudicació a una oferta integradora:
[ ] NO
[ ] Sí. Combinació o combinacions que s'admeten:
C.5 RESERVA DE LOTS (ART. 99.4 I DA 4ª I 48ª):
[ ] NO
[ ] SI. Indicació dels lots:
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D. DURADA DEL CONTRACTE. TERMINI D’EXECUCIÓ. PRÒRROGA.
D.1 DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ
Durada del contracte: DOS-CENTS TRETZE DIES (213).
Termini d'execució total: DOS-CENTS TRETZE DIES (213)
Terminis d'execució parcials:
Segons les fases previstes en el plec de prescripcions tècniques on s’especifiquen els
terminis d’inici i de finalització de cadascuna d’elles.


1a Fase, de pre-producció: màxim 56 dies naturals a comptar des de la
formalització del contracte.



2a Fase, de producció: màxim 72 dies naturals a comptar des de l’informe favorable
de la 1ª fase. Podran ser més dies si la fase 1ª, de pre-producció, s'executa en
menys de 56 dies, de forma que l'execució de les dues fases podrà arribar a tenir
una durada màxima de 128 dies.
3a Fase de postproducció i materials addicionals: màxim 85 dies naturals a comptar
des de l’informe favorable de la 2ª fase. Podran ser més dies si les dues fases
precedents, s'executen en menys de 128 dies, de forma que l'execució de les tres
fases podrà arribar a tenir una durada màxima de 213 dies.



El termini màxim d’execució del contracte serà de 213 dies, corresponents a la suma dels
terminis d’execució de les tres fases. Tots els terminis prevists per a les diferents fases
del contracte s'aplicaran sense comptabilitzar el temps en què hagin de ser interromputs
per intervenció de l'Administració i en aquells casos en què, per tal d'executar la fase o
l'apartat següent, sigui necessari comptar amb l'informe, l'aprovació o el vistiplau de
l'Administració contractant.
Data d'inici de l'execució del contracte: L'inici del servei començarà l'endemà del dia
que es formalitzi el contracte.
D.2 PRÒRROGUES PREVISTES, EN EL SEU CAS (29.2 LCSP):
Admissió de pròrroga del contracte:
[ X ] NO
[ ] SI:
E. TERMINI DE GARANTIA
[ X ] SÍ. El termini de garantia comptat des de la data de recepció o de conformitat,
transcorregut el qual, si no hi ha objeccions per part de l'Administració, quedarà extingida
la responsabilitat del contractista serà de: 3 mesos
[ ] NO (en aquest cas justificar)
F. SOLVÈNCIA. HABILITACIÓ
F.0 OBLIGACIÓ D'ACREDITAR LA SOLVÈNCIA
[ X ] SÍ (només el licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa)
[ ] NO
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F.1 CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES
[ X ] NO. L'objecte del contracte no està inclòs en l'àmbit de classificació d'algun dels grups
o subgrups vigents, atenent el codi CPV del present contracte.
F.2 MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA. Art. 87
LCSP
Mitjans:
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà pel mitjà previst a l’apartat
a) del punt 1 de l’art. 87 de la LCSP, segons el següent:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negoci dels tres
darrers conclosos haurà d’esser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
(1,5 x 66.069,28 €) és a dir 99.103,92 €.
Criteris de selecció i requisits mínims: Tal com preveu l’art. 87.3 LCSP, els càlculs s’han
efectuat d’acord amb el valor estimat del contracte per tractar-se d’un contracte de durada
inferior a 1 any.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil si l’empresari hi estigués inscrit, en cas
contrari per les comptes dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre mercantil acreditaran el seu volum anual
de negoci mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
F.3 MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA. Art. 90, 93, i 94 LCSP
Mitjans: D’acord amb l’article 90 LCSP, la solvència tècnica o professional de l’empresari
s’acreditarà amb la presentació d’una relació dels principals serveis o treballs d'igual o
similar naturalesa al de l’objecte del contracte, realitzats en els últims 5 anys i on s’indiqui
l’import, les dates i el destinatari, públic o privat, dels treballs. (Annex VIII) Es tindran en
compte els serveis efectuats fins a 5 anys abans, en tant que és necessari garantir un
nivell adequat de competència en les tasques que son objecte del contracte.
Criteris de selecció i requisits mínims:
Els serveis o treballs s’han d’acreditar en el moment en què se li requereixi, mitjançant un
certificat expedit per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic
o, quan el destinatari sigui una entitat privada, mitjançant un certificat expedit per aquest, i
a falta de certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents
que acreditin la realització de la prestació.
S’ha d’acreditar com a mínim haver executat en els darrers 5 anys els serveis o treballs
amb un import anual acumulat en l’any de major execució igual o superior al 70% del valor
estimat del contracte IVA exclòs , (70% s/ 66.069,28€) és a dir 46.248,50 €
S’entendrà que es tracta de treballs de característiques similars o anàlogues a l’objecte del
contracte quan es pugui acreditar que són treballs relacionats amb la producció
audiovisual perquè els quatre primers dígits dels respectius CPV coincideixen.
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En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tengui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà
pels mitjans següents:
- Declaració indicant que es disposarà per l’execució del treball a realitzar, de la
maquinària, material i equip tècnic especificat a l'apartat F5; a la que se li adjuntarà la
documentació acreditativa pertinent; declaració i documentació acreditativa que haurà de
presentar el licitador seleccionat per a l’adjudicació quan li sigui requerit pels serveis
dependents de l’òrgan de contractació.
F.4. MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA D'EMPRESES NO ESPANYOLES
D'ESTATS MEMBRES DE LA UE. ART. 78 DE L'LCSP.
Criteris de selecció: qualsevol dels previstos en l'article 145 de l'LCSP. Es requereix la
mateixa concreció de les condicions de solvència tècnica que l'especificada en els apartats
F.2 i F.3 i F.5
F.5 CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA
A més de la solvència indicada, s'exigeix el compromís de dedicar o d’adscriure a
l’execució del contracte mitjans personals i/o materials mínims. Art. 76.2 LCSP.
El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de presentar una declaració
que inclogui el compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte, sens perjudici
de les propostes d’ampliació que puguin fer els licitadors, els mitjans personals i materials
indicats a continuació, així com la documentació justificativa de disposar efectivament
d’aquests mitjans (Annex IX):
Mitjans personals mínims:


Productor/a (Direcció de producció)



Guionista



Director/a



Director/a de fotografia



Montador/a



Dissenyador/a gràfic/a



Infografista



Cap de so directe



Editor/a de so



Director/a d’animació o generalista 3D

Els professionals que desenvolupin les funcions de guió, direcció i direcció de fotografia
hauran d’acreditar almenys 5 anys d’experiència. Presentaran una descripció curricular
on s’especifiquin els treballs on han estat contractats o han col·laborat. Els CV hauran
d’indicar títol, gènere, durada i repercussió o reconeixement d’obres en les que hagin
participat, en qualitat de què han participat en cadascuna d’elles així com els links als
tràilers de les mateixes en el seu cas i la documentació acreditativa corresponent

10



Documentalista/Assessor de guió (Arqueòleg/a)

El Documentalista/Assessor de guió haurà d’estar en disposició del títol acadèmic de
graduat en arqueologia o titulació equivalent, i degudament homologada per les autoritats
competents si es tracta d'un títol estranger.


Operador RPAS autoritzat per la AESA particularment en l’activitat de «Fotografia,
filmaciones o levantamientos aéreos», que compleixi els requisits que exigeix el DR
1036/2017. L'operador haurà de comptar amb l’autorització expressa per part de
AESA per desenvolupar vols en espai aeri controlat amb vigència, com a mínim, fins
a la finalització del contracte.

El Productor/a (Direcció de producció) assumirà les funcions de direcció i/o coordinació
dels treballs i es farà càrrec del seguiment i bon funcionament dels mateixos i serà
l’interlocutor amb el responsable del contracte nomenant pel Consell Insular de Menorca.
Per tal d’acreditar que els mitjans humans aportats pel contractista per realitzar l’objecte
del contracte són personal de l’empresa, caldrà aportar una declaració responsable del
seu representant legal en aquest sentit. En el cas que no siguin personal de l’empresa,
s’haurà de presentar una declaració responsable, signada per cada treballador, en què es
comprometi a treballar per l’empresa, si aquesta resulta adjudicatària del contracte,
acompanyada de l’acreditació de la titulació i experiència requerida requerides.
Mitjans materials mínims:








Equips de gravació d’imatges: càmera i complements


2 càmeres amb capacitat de gravació 4k, discs, accessoris, filtres



Joc d’òptiques



Monitor extern



2 trípodes

Equip de so:


Gravadora Zoom F6 o superior



Micro de canó Rode NTG· similar o superior + perxa + antivent



Dos radio-micros (dies petaques d’emissió i dues de recepció)



Auriculars + cables

Equips d’il·luminació per entrevistes i de suport:


2 Fresnel + trípodes + accessoris



2 pantalles de llum suau + trípodes + accessoris



Reflectors + accessoris

Altres:


Postproducció i etalonatge en sala Davinci resolve o superior



Producció d’animació: Equip informàtic i programa Autodesk 3ds Max o Autodesk
Maya



Dron/RPAS professionals compatibles amb la càmera i òptiques utilitzades
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Especificació en l'oferta dels noms i de la qualificació professional del personal responsable
d’executar la prestació. Art. 76.1 LCSP:
[ ] SÍ
[ X ] NO
Compromís de dedicar o d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials indicats. Art. 76.2 LCSP:
[ X ] SÍ
[ ] NO
Caràcter d’obligacions essencials als efectes prevists en l’art. 211.1 f:
[ X ] SÍ
[ ] NO
Caràcter d'infracció greu als efectes del que estableix l'article 71.2 c de l'LCSP en cas
d'incompliment (clàusula 27.5 del plec de clàusules administratives):
[ X ] SÍ
[ ] NO
F.6 HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL EXIGIDA
[ ] SÍ.
[ X ] NO
G. REVISIÓ DE PREUS
[ X ] No escau.
En compliment de l'art. 103 de l'LCSP no escau la revisió de preus del present contracte
de serveis.
[ ] Sí que escau. Fórmula:
H. GARANTIES
H.1 GARANTIA PROVISIONAL: MÀXIM 3 % DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA
exclòs)
[ ] Import:
[ X ] No escau
H.2 GARANTIA DEFINITIVA (només l'haurà de presentar el licitador primer classificat) (art.
107 LCSP: 5 % de l'import final ofert o del pressupost de licitació quan la quantia del
contracte es determini en funció de preus unitaris; o del preu màxim fixat, en el cas dels
contractes amb preus provisionals) (IVA exclòs)
Percentatge o import: 5 % del preu ofert pel licitador primer classificat, exclòs l’IVA.
Exempció de l'obligació de constituir garantia definitiva (art. 107, 1.2 p):
[X] No escau l'exempció
[ ] Sí que escau l'exempció. (S'ha de motivar)
Forma de prestar la garantia:
[ X ] En qualsevol de les formes regulades en l'art. 108.1 LCSP
[ ] Mitjançant retenció de preu (art. 108.2 LCSP):
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H.3 GARANTIA COMPLEMENTÀRIA: MÀXIM 5 % DE L'IMPORT FINAL OFERT pel primer
classificat (IVA exclòs)
[ X ] NO
[ ] SÍ
Percentatge:
I. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Forma de presentació (clàusula 12.1):
[ X ] Licitació electrònica
ADVERTÈNCIA: L'eina de preparació i presentació d'ofertes no estarà disponible un cop
s’arribi a la data i l'hora final de presentació. S'aconsella als licitadors que no dilatin la
preparació i presentació de les seves ofertes per a les darreres hores del procés. Així
mateix es recomana als licitadors que tenguin en compte l’horari de suport de la
Plataforma de Contractació del Sector Públic (de dilluns a dijous, de 9 h a 19 h; i
divendres de 9 h a 15h)
[ ] Licitació electrònica parcial. Sobre que s'ha de presentar de forma física o manual
[ ] Licitació no electrònica
Data de presentació:
Data límit: es publicarà en el Perfil del contractant
Hora límit: es publicarà en el Perfil del contractant
Termini per presentar proposicions
Termini:
TRENTA (30) dies naturals comptats des del moment en què es publiqui l’anunci de en el
Perfil del contractant del Consell Insular de Menorca (Plataforma de Contractació del
Sector Públic) l’anunci de licitació.
Lloc de presentació en cas de licitació no electrònica o licitació electrònica parcial:
Lloc:
Adreça a la qual es pot anunciar la remissió per correu de l'oferta: --- Fax: --- Correu electrònic: --Termini per sol·licitar informació addicional sobre els plecs i altra documentació (clàusula
12.4)
--S’exigeix la inscripció prèvia en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic (clàusula 10.3)
[ ] SÍ
[ X ] NO
J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS (art. 142 LCSP):
[ X ] NO
[ ] SÍ. Requisits mínims, modalitats i característiques de les variants que s'accepten:
K. PARÀMETRES OBJECTIUS PER IDENTIFICAR OFERTES ANORMALMENT BAIXES
(art. 149 LCSP)
Excepcionalment, els paràmetres objectius establerts reglamentàriament (actualment
regulats en l'art. 85 RLCAP).

13

La majoria de criteris d’adjudicació del contracte intenten aconseguir una major qualitat de
la prestació per damunt de la solvència exigida, i es fixa un llindar de puntuació
determinada per continuar en el procés. Això implica una garantia mínima de qualitat i per
això l’únic paràmetre a tenir en compte serà el preu per detectar les ofertes anormalment
baixes.
L. QÜESTIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ.
Termini màxim per a efectuar l’adjudicació (clàusula 21.3)
Dos mesos comptats des del dia que s'obrin les proposicions.
Compensació en cas que es decideixi no adjudicar el contracte o en cas de desistiment
(clàusula 21.5)
No es preveu
M. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (articles 21 i 22 de la
Instrucció del CIM i 202 LCSP)
El licitador primer classificat haurà de presentar un document d’adhesió i compromís
amb les condicions especials d’execució de caràcter social i ambiental que es fixen al
present plec (Annex XIII)
a) Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social:
1. Igualtat entre homes i dones:
Garantir la paritat salarial entre dones, homes i altres treballadores d’identitat o condició
sexual o expressió de gènere diferent.
Instrument de verificació a presentar pel contractista durant l’execució del contracte, als 3
i 6 mesos d'execució: Declaració jurada que contengui els salaris dels treballadors
acompanyada de documentació que provi que s’ha complert amb l’esmentada paritat
salarial.
Caràcter d'obligació essencial als efectes del que preveu l'art. 211.1 f:
[ ] SÍ
[ X ] NO
Caràcter d'infracció greu als efectes del que estableix l'article 71.2 c de l'LCSP en cas
d'incompliment (clàusula 27.5 del plec de clàusules administratives):
[ ] SÍ
[ X ] NO
2. Drets laborals i compliment de convenis col·lectius: el contractista ha de complir al
llarg de tota l’execució del contracte totes les disposicions legals, reglamentàries i
convencionals en vigència en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en
el treball que siguin aplicables a les persones treballadores vinculades a l’execució del
contracte.
Instrument de verificació a presentar pel contractista durant l’execució del contracte, als 3
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i 6 mesos d'execució: declaració responsable en què es manifesti el compliment de les
disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les persones
treballadores vinculades a l’execució del contracte.
Caràcter d'obligació essencial als efectes del que preveu l'art. 211.1 f:
[ ] SÍ
[ X ] NO
Caràcter d'infracció greu als efectes del que estableix l'article 71.2 c de l'LCSP en cas
d'incompliment (clàusula 27.5 del plec de clàusules administratives):
[ ] SÍ
[ X ] NO
3. Compliment de criteris ètics: El contractista ha d’aportar o fabricar tots els seus
productes i subministres i executar els seus serveis, respectant els drets laborals bàsics
al llarg de tota la cadena de producció i amb estricte compliment de les convencions
fonamentals de l’Organització Internacional del Treball, de conformitat amb la Directiva
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, sobre contractació
pública.
Instrument de verificació a presentar pel contractista durant l’execució del contracte, als 3
i 6 mesos d'execució: Declaració responsable manifestant que en l’execució del contracte
s’han respectat plenament els drets laborals bàsics de totes les persones que han
participat al llarg de tota la cadena de producció, amb estricte compliment de les
convencions fonamentals de l’Organització Internacional de Treball.
Caràcter d'obligació essencial als efectes del que preveu l'art. 211.1 f:
[ ] SÍ
[ X ] NO
Caràcter d'infracció greu als efectes del que estableix l'article 71.2 c de l'LCSP en cas
d'incompliment (clàusula 27.5 del plec de clàusules administratives):
[ ] SÍ
[ X ] NO
4. Transparència i justícia fiscal: El contractista ha d'executar el contracte amb criteris
d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o els beneficis procedents
del present contracte públic han de ser íntegrament declarats i liquidats de conformitat
amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas puguin utilitzar-se domicilis fiscals
inclosos en algun territori o país que, d’acord amb la normativa tributària legal o
reglamentària de l’Estat espanyol, tenguin el caràcter de paradisos fiscals, bé sigui de
forma directa o mitjançant empreses filials o integrants d’un mateix grup societari.
Instruments de verificació a presentar pel contractista quan se li requereixi: Declaració
responsable en què es manifesti que els ingressos o beneficis procedents del contracte
públic són íntegrament declarats i tributats conforme a la legislació fiscal vigent, sense
que en cap cas s’hagin utilitzat domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de
paradisos fiscals establerta per l’OCDE, bé sigui de forma directa o a través d’empreses o
persones interposades.
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Caràcter d'obligació essencial als efectes del que preveu l'art. 211.1 f:
[ ] SÍ
[ X ] NO
Caràcter d'infracció greu als efectes del que estableix l'article 71.2 c de l'LCSP en cas
d'incompliment (clàusula 27.5 del plec de clàusules administratives):
[ ] SÍ
[ X ] NO
b) Condicions especial d’execució del contracte de caràcter ambiental:
1.Quan sigui possible, imprimir en blanc i negre i a doble cara, i fer ús de l’ajust ECO de
la impressora en el cas que en tingui.
2. Organitzar el reciclatge i rebuig d’equips electrònics, tòners d'impressores, bateries,
piles, paper i envasos.
3. Limitar els residus i el consum excessiu de productes d’un sol us (cinta graffer, fixadors,
corretges, cordes, etc.)
4. Col·locar rètols per conscienciar l’equip sobre el reciclatge.
5. Ser respectuosos amb el medi ambient on es desenvolupin les sessions de gravació i
deixar l'entorn lliure de qualsevol tipus de residus que s'hagin pogut generar.
Instrument de verificació a presentar pel contractista en els terminis d'execució parcials
del contracte: Declaració responsable en que es manifesti el compliment de les
esmentades condicions ambientals i de les disposicions legals, reglamentàries i
convencionals en vigor en matèria de reutilització i reciclatge de productes utilitzats i
recollida selectiva.
Caràcter d'obligació essencial als efectes del que preveu l'art. 211.1 f:
[ ] SÍ
[ X ] NO
Caràcter d'infracció greu als efectes del que estableix l'article 71.2 c de l'LCSP en cas
d'incompliment (clàusula 27.5 del plec de clàusules administratives):
[ ] SÍ
[ X ] NO
c) Pagaments a subcontractistes (art. 217 LCSP):
Previ requeriment del responsable del contracte, el contractista haurà de lliurar la
documentació següent:
1. Una relació detallada d’aquells subcontractistes que participen en el contracte,
juntament amb aquelles condicions de subcontractació que guardin una relació directa
amb el termini de pagament.
2. El justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes, una vegada acabada
la prestació, i dins dels terminis de pagament legalment establerts a l’art. 216 LCSP i a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Caràcter d'obligació essencial als efectes del que preveu l'art. 211.1 f:
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[ ] SÍ
[ X ] NO
Caràcter d'infracció greu als efectes del que estableix l'article 71.2 c de l'LCSP en cas
d'incompliment (clàusula 27.5 del plec de clàusules administratives):
[ ] SÍ
[ X ] NO
N. IMPORT MÀXIM DESPESES DE PUBLICITAT
No es preveuen
O. PROGRAMA DE TREBALL EN CONTRACTES DE TRACTE SUCCESSIU
[ ] SÍ
[ X ] NO
P. PAGAMENT DEL PREU (Art. 198 del LCSP).
1. S’efectuaran els pagaments parcials per mesos vençuts, un cop la persona
responsable del contracte hagi conformat la factura presentada per l’empresari a fi
d’acreditar la correcta execució de la prestació.
El pagament es farà en 3 fases:
Fase 1, de Pre-producció: 25% del preu del contracte.
Fase 2, de Producció : 25% del preu del contracte.
Fase 3: 50% del preu del contracte.
Els pagaments es faran una vegada finalitzats els treballs prevists en cadascuna de les
fases especificades en els plecs de clàusules administratives i de les prescripcions
tècniques, prèvia emissió de la factura corresponent, i una vegada la persona
responsable del contracte hagi donat conformitat a la factura presentada pel contractista
amb la finalitat d’acreditar la correcta execució de la prestació parcial que correspongui.
2. En el cas que el contractista sigui una persona física, l'Administració efectuarà sobre
l'import del contracte (exclòs l'IVA) la corresponent retenció de l'impost sobre la renda de
les persones físiques, en el percentatge que normativament es determini.

Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública (clàusula 26.2)
Registre administratiu als efectes de presentació de factures pel contractista: Punt
General d'Entrada de Factures Electròniques (FACE) https:// face.gob.es
La factura ha de contenir els codis identificatius següents:
- Òrgan gestor: L03070009 Consell Insular de Menorca.
- Oficina comptable: L03070009 Consell Insular de Menorca.
- Unitat tramitadora: LA0009654 Cultura, Educació, Joventut i Esports.
Q. SUBCONTRACTACIÓ (art. 215 de l'LCSP)
Subcontractació en el present contracte:
[ ] No es permet. La limitació de la subcontractació en el present expedient no suposa
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una restricció efectiva de la competència.
[ X ] Es permet amb les següents condicions:
[60 %] El percentatge màxim que es pot subcontractar.
Tasques crítiques:
[ X ] SÍ. Les següents tasques crítiques no poden ser objecte de subcontractació i les
haurà d’executar directament el contractista principal (215.2 e de l'LCSP)
No es podrà subcontractar al productor/a del projecte, entenent com a tal la
persona responsable de la direcció de producció.
[ ] No existeixen tasques crítiques en el present contracte que s’hagin d’executar
directament el contractista principal.
Moment en què s’haurà de comunicar la subcontractació a l'Administració:
[ ] En l'oferta. S'exigeix la presentació en l'oferta d'una declaració sobre la part del
contracte que el licitador tengui previst subcontractar en les termes de l'art. 215.2 a de
l'LCSP.
[ X ] Després de l'adjudicació del contracte i, com a tard, quan s'iniciï l'execució
d'aquest, en els termes de l'art. 215.2 b de l'LCSP.
R. LLOC DE LLIURAMENT O PRESTACIÓ
El lliurament es farà per mitjans electrònics, en el registre electrònic del Consell Insular
de Menorca (www.cime.es) o en qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'art.
16.4 de la Llei 39/2015.
No obstant, en els supòsits en què no sigui possible la presentació telemàtica del suport
en què s'hagi de lliurar la prestació d'acord amb el que preveu el PPT, es lliurarà
presencialment i s'estendrà una diligència de constància signada per un funcionari del
Departament de Cultura.
S. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE NO CONCRETADES EN
ELS ARTICLES 192 i 193 DE LA LCSP
[ X] En cas d'incompliment de terminis parcials (art. 193.5):
Davant aquest incompliment s’imposaran penalitats diàries de 50 €.
Cada vegada que les penalitats per mora del termini parcial abastin un múltiple del 5%
del preu del contracte, IVA exclòs, o es pugui presumir raonablement la impossibilitat de
complir el termini total, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb la imposició de noves
penalitats.
[ ] En cas d'incompliment del termini total, ateses les especials característiques del
contracte, s’hauran d’incloure en el PCAP unes penalitats diferents de les previstes a l’art.
193.3.
Penalitats: ...............
Justificació: ..............
[ X ] En cas de compliment defectuós de la prestació (art. 192):
S’imposaran en base a l’obligació que legalment té el contractista quant a la reparació de
defectes i quan les prestacions no es trobin en estat de ser rebudes.
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El responsable del contracte, assenyalarà allò que no es trobi en condicions de ser rebut,
d’acord amb el contingut dels PPT, dels PCAP. El responsable del contracte detallarà les
instruccions precises i fixarà un termini per esmenar.
Es tindrà en compte un sistema de gradació pel no compliment del termini atorgat pel
responsable del contracte, segons el següent:
És falta lleu: la no esmena dins el primer termini establert pel responsable del contracte
per esmenar.
És falta greu: la no esmena dins el segon termini atorgat per esmenar .
És falta molt greu: la no esmena dins el tercer termini atorgat per esmenar.
A les esmentades faltes s’aplicaran les penalitats següents:
Fins l’1% del preu del contracte per falta lleu.
Fins el 2% del preu del contracte per falta greu.
Fins el 5% del preu del contracte per falta molt greu.
[X] En cas que l'incompliment o el compliment defectuós afecti característiques
tingudes en compte per definir els criteris d'adjudicació (art. 122.3):
Les imposarà l’òrgan de contractació previ informe del responsable del contracte durant
l’execució, quan constati que per causes imputables al contractista, aquest executa el
contracte sense complir un o alguns compromisos assumits en la seva oferta i que
aquests hagin estat rellevants per a l’adjudicació.
Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, en restar la puntuació
obtinguda pel contractista en els criteris d’adjudicació, resulta que la seva oferta no
hagués estat la millor valorada.
Es tindrà en compte un sistema de gradació per no compliment, segons el següent:
Falta lleu: execució del contracte sense complir un dels compromisos rellevants.
Falta greu: execució del contracte sense complir un dels compromisos rellevants, una
vegada s’hagi atorgat un termini de 10 dies per al seu compliment i no s’hagi
complert/esmenat.
A les esmentades faltes s’aplicaran les penalitats següents:
Fins el 2% del preu del contracte per falta lleu.
Fins el 5% del preu del contracte per falta greu.
El segon requeriment d’esmena no atès, serà causa de resolució del contracte.
[X] En cas d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials
d'execució del contracte (art. 76.2, 202):
a) Incompliment de l’obligació d’adscriure els mitjans compromesos a l’execució
del contracte
Es considerarà no adscripció/dedicació a l’execució de la prestació del servei la manca
de participació en la prestació del servei de qualsevol dels professionals concretats així
com dels mitjans materials prevists als plecs. També es considerarà no
adscripció/dedicació en el cas que el contractista no acudeixi a una de les reunions
convocades pel Consell Insular.
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Es tindrà en compte un sistema de gradació pel no compliment segons el següent:
Falta lleu: la no adscripció/dedicació a l’execució de la prestació dels mitjans personals i
materials compromesos, així com també la no assistència a les reunions de seguiment
convocades pel CIM o determinades en el Pla de treball.
Falta greu: la no adscripció/dedicació a l’execució de la prestació dels mitjans personals i
materials compromesos, així com també la no assistència a les reunions de seguiment
convocades pel CIM o determinades en el Pla de treball, quan el responsable del
contracte hagi requerit al contractista l’esmena de dedicació/assistència, i no s’hagi
corregit l’incompliment.
Falta molt greu: la no adscripció/dedicació a l’execució de la prestació dels mitjans
personals i materials compromesos així com també la no assistència a les reunions de
seguiment convocades pel CIM o determinades en el Pla de treball, quan el responsable
del contracte hagi requerit l’esmena per segona vegada al contractista i no s’hagi corregit
l’incompliment.
Els incompliments anteriors portaran aparellades les penalitzacions següents:
Fins l’1% del preu d’adjudicació per falta lleu.
Fins el 2% del preu d’adjudicació per falta greu.
Fins el 5% del preu d’adjudicació per falta molt greu.
El tercer requeriment dirigit a què el contractista complesqui amb l’obligació d'adscriure
els mitjans compromesos a l'execució del contracte, quan no sigui atès per part del
contractista, serà causa de resolució del contracte.
b) [En cas d'incompliment de les condicions especials d’execució social, laboral i
ambiental (art. 202 LCSP):
Durant el període d’execució del contracte, el contractista ha de presentar els diferents
instruments de verificació prevists en el plec de clàusules administratives sobre el
compliment de les condicions especials d’execució del contracte de caràcter social,
laboral i ambiental. La no presentació dels mateixos o la presentació de documents que
no acreditin el seu compliment, tindrà els efectes següents:
Es considerarà un incompliment lleu qualsevol incompliment de les condicions especials
d’execució de caràcter social.
Es considerarà un incompliment greu la reiteració d’un incompliment lleu.
Es considerarà un incompliment molt greu la reiteració d’un incompliment greu.
Aquestes penalitats estan subjectes al règim següent:
- La comissió de qualsevol falta lleu donarà lloc a la imposició d’una penalitat del 3% del
preu del contracte.
- La comissió de qualsevol falta greu donarà lloc a la imposició d’una penalitat superior al
3%, però sense sobrepassar el 5% del preu del contracte.
- La comissió de qualsevol falta molt greu donarà lloc a la imposició d’una penalitat
superior al 5%, però sense sobrepassar el 10% del preu del contracte.
[ X ] En cas d'incompliment de les circumstàncies que estableix l'article 215.3 de
l'LCSP en relació amb la subcontractació:
S’imposaran penalitats per la infracció de les condicions establertes als subcontractistes
a l’art. 215.2 de la LCSP sobre la subcontractació, així com a la manca d’acreditació de
l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que facin urgent la subcontractació.
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Es tindrà en compte un sistema de gradació pel no compliment dels aspectes següents:
Es considerarà falta greu, la manca de comunicació prèvia i per escrit de la intenció de
celebrar els subcontractes amb el detall i forma explicitada a l’art. 215.2.b) de la LCSP.
Es considerarà falta molt greu, si a la manca de comunicació prèvia s’hi suma la
constatació de manca d’aptitud del subcontractista per dur a terme la part del contracte
que correspongui.
Les faltes anteriors portaran aparellades les penalitzacions següents:
Falta greu: fins el 10% del preu del subcontracte, en funció de la repercussió en
l’execució del contracte.
Falta molt greu: fins el 50% del preu del subcontracte, en funció de la repercussió en
l’execució del contracte.
[X] En cas d'incompliment de les obligacions que preveu l'article 217.1 de l'LCSP en
relació amb la comprovació de pagaments als subcontractistes:
S’imposaran penalitats als contractistes per l’incompliment de l’obligació de remetre
informació a l’Administració (relació de subcontractistes, condicions i justificants de
compliment dels pagaments), segons el previst en la condició especial d’execució
d’aquests plecs.
Es tindrà en compte un sistema de gradació pel no compliment del termini establert pel
responsable del contracte o incompliment de pagament, segons el següent:
- Falta lleu: la no presentació de la documentació prevista en la condició especial
d’execució d’aquests plecs, dins del termini establert pel responsable del contracte o
l’incompliment dels terminis de pagament o ambdues coses.
- Falta greu: La reiteració d’una falta lleu, pel no compliment del termini establert pel
responsable del contracte per no presentar la documentació establerta en la condició
especial d’execució o l’incompliment dels terminis de pagament prevists a l’art. 216 de la
LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, o ambdues coses.
- Falta molt greu: La reiteració d’una falta greu, pel no compliment del termini establert pel
responsable del contracte per no presentar la documentació establerta en la condició
especial d’execució o l’incompliment dels terminis de pagament prevists a l’art. 216 de la
LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, o ambdues coses.
A les esmentades faltes s’aplicaran les penalitats següents:
Fins l’1% del preu del subcontracte per falta lleu.
Fins el 2% del preu del subcontracte per falta greu.
Fins el 5% del preu del subcontracte per falta molt greu.
T. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE (art.204 LCSP)
No es preveuen.
U. RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
Es proposen les següents causes específiques de rescissió, que es concreten de forma
precisa, clara i inequívoca:
[ X ] Incompliment de les condicions especials d'execució del contracte a les quals
s'atribueix caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'art. 211.1 f (art. 202
LCSP): el tercer requeriment dirigit a què el contractista compleixi amb l’obligació
d'adscriure els mitjans compromesos a l'execució del contracte, quan no sigui atès,
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serà causa de resolució del contracte.
[ X ] Incompliment o compliment defectuós de la prestació que afecti les
característiques que s'hagin tingut en compte per definir els criteris d'adjudicació,
a les quals s'atribueix caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'art. 211.1
f (art. 122.3 LCSP): el segon requeriment d’esmena dirigit al contractista per a que
compleixi els compromisos assumits en la seva oferta, quan no sigui atès, serà causa de
resolució del contracte.
[ X ] Incompliment de les obligacions següents, que es qualifiquen com a essencials, a
més de les que s'assenyalen en la lletra M: Incompliment de les obligacions recollides
en les prescripcions 3 a 5 i 8 a 11 del Plec de prescripcions tècniques que regeixen
la present contractació.
Terminis especials. Art. 313 LCSP
Termini: --V. TERMINI ESPECIAL DE RECEPCIÓ. Art. 210.2 LCSP
Termini: --W. SUBROGACIÓ (art. 130 LCSP)
--X. INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONFIDENCIAL. PROTECCIÓ DE DADES
X.1 INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONFIDENCIAL
El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de presentar, en el moment
en què se li requereixi, un compromís de confidencialitat en relació amb la informació i la
documentació obtingudes en ocasió de l'execució del contracte, d’acord amb l’art. 133.2
de l'LCSP (annex X).
Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició tècnica ha de
ser considerat com a confidencial, de conformitat amb l’art. 133.1 de l'LCSP, l’ha de
designar expressament (annex VII).
X.2 PROTECCIÓ DE DADES FACILITADES
Responsable del tractament:
El responsable del tractament és el Consell Insular de Menorca.
Delegació de protecció de dades:
La Delegació de Protecció de Dades del Consell Insular de Menorca té la seu en el
Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge (plaça de la
Biosfera, 5, 07003 Maó).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@cime.es
Exercici de drets i reclamacions:
L’exercici de drets i reclamacions es pot exercir davant el responsable del tractament
mitjançant el procediment següent: «Sol·licitud dels drets de protecció de dades de
caràcter personal», previst en la seu electrònica del CIM.
X.3 PROTECCIÓ DE DADES: TRACTAMENT
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El contracte implica tractament de dades personals:
[ ] SÍ
[ X ] NO
Y. DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
Informació que s'ha d'emplenar:
Part II, III, IV i FINAL del model DEUC (vegeu-ne les instruccions en l'annex I del plec de
clàusules administratives)
Lloc on obtenir el DEUC:
A l'enllaç XML que s'adjuntarà com annex al plec en la Plataforma de Contractació del
Sector Públic.
(Vegeu-ne les instruccions en l'annex I del plec de clàusules administratives)
Z. OBSERVACIONS
Altra informació que s’haurà de publicar en el Perfil del contractant:
- Només l’adjudicatari haurà de presentar, en el moment de formalitzar el contracte, la
declaració responsable de l’annex XI sobre el compliment de la legislació en matèria de
riscos laborals.
- Només el contractista haurà de presentar la documentació prevista en l’annex XII sobre
el compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, en el termini
màxim de 30 dies des del dia que es formalitzi el contracte.
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QUADRE DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris que serveixen de base per a l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent
d’importància d’acord amb la següent ponderació, són:
Criteris

Ponderació

Proposta tècnica de desenvolupament del servei

25

Criteri econòmic

25

Repercussió i reconeixement de les obres en les que han participat els
professionals adscrits al contracte

20

Experiència del personal adscrit al contracte

15

Experiència de l'arqueòleg-assessor de guió.

10

Proposta de millora de personal

5

B. FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A continuació es preveuen les fórmules per valorar les proposicions o la manera en què es
valoraran cada un dels criteris d’adjudicació i la documentació necessària relativa als criteris
d’adjudicació que s’ha de presentar per a la seva valoració.
S’indica també el sobre en què s’ha d’incloure:
La inclusió en el sobre B1 (relatiu als criteris d’adjudicació amb un judici de valor) de
qualsevol informació que s'hagi d'incorporar en els sobres B2 (relatiu als criteris
d’adjudicació amb fórmula matemàtica) és causa d’exclusió.
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. SOBRE B1.
Màxim 50 punts.
Detall de criteris:

Punts

1. Proposta tècnica de desenvolupament del servei. Fins a un màxim
de 25 punts
La màxima puntuació que es podrà obtenir del criteri Proposta tècnica de
desenvolupament del servei serà de 25 punts (malgrat el resultat de la
suma de la valoració dels subcriteris superi aquesta puntuació).
La proposta tècnica tindrà una extensió màxima de 20 pàgines, DINA-4,
paginades, amb el corresponent índex, sense comptar la portada ni la
documentació gràfica que es consideri oportuna.
A continuació es detalla el que s’ha d’incloure i com es valorarà i puntuarà
cadascun dels següents subcriteris:
1.1. Argument o escaleta seqüenciada partint dels eixos temàtics i finalitat
proposats al PPT.

25
50
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Es valorarà l’adequació de l’argument o escaleta seqüenciada als eixos
temàtics i finalitat previstos al PPT. Fins a 10 punts
1.2. Tractament: estil narratiu i tractament visual i sonor (estil visual,
proposta de fotografia, avanç de la banda sonora indicant si serà o no
original i estil, tipus de grafismes, infografies, efectes especials (si escau)
referències d’animació 3D, etc)
Es valorarà la qualitat artística del projecte, considerada a partir de
l’argument o escaleta i del tractament narratiu, visual i sonor. Fins a 10
punts
1.3. Pla de treball detallat dels processos de pre-producció, producció i
postproducció, amb indicació de dates i localitzacions de rodatge previstes
dins els terminis fixats en aquests plecs.
Es valorarà la coherència i viabilitat del pla de treball. Fins a 5 punts
1.4. Pressupost (en percentatges, no en números) del projecte desglossat
per partides i sub-partides en format professional i especificant les jornades
estimades dels diversos membres de l’equip. Serà causa d’exclusió de la
licitació la inclusió en aquest sobre B1 d'informació que permeti
conèixer l’oferta econòmica (la qual s'ha d'incorporar en el sobre B2)
Es valorarà la qualitat tècnica de la proposta, considerada a partir del
desglossament del pressupost i dels mitjans materials i humans mínims
exigits com a concreció de solvència tècnica (apartat F5). Fins a 5 punts
2. Experiència del personal adscrit al contracte. Fins a un màxim de
15 punts
La màxima puntuació que es podrà obtenir del criteri Experiència del
personal adscrit al contracte serà de 15 punts (malgrat el resultat de la
suma de la valoració dels subcriteris superi aquesta puntuació).
S’ha d’aportar una relació (signada pel representant legal de l'empresa
licitadora) identificant els següents professionals que s'adscriuran a
l'execució del contracte juntament amb el seu currículum (signat pel
professional) i certificats acreditatius dels treballs:


Productor/a (Direcció de producció). Fins a un màxim de 4 punts



Guionista (experiència per sobre dels 5 anys exigits). Fins a un
màxim de 4 punts



Director/a (experiència per sobre dels 5 anys exigits). Fins a un
màxim de 4 punts



Director/a de fotografia (experiència per sobre dels 5 anys exigits).
Fins a un màxim de 4 punts

15

Es valorarà l'experiència en l'àmbit objecte del contracte conforme a la seva
categoria professional. En els casos en què sigui exigible un mínim
d'experiència com a solvència tècnica (guionista, director/a i director/a de
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fotografia), es valorarà només l'experiència que superi el mínim exigit.
Per cada 6 mesos d'experiència s’atorgarà 0,5 punts.
3. Experiència de l'arqueòleg-assessor de guió. Fins a un màxim de 10
punts
La màxima puntuació que es podrà obtenir del criteri Experiència de
l'arqueòleg-assessor de guió serà de 10 punts (malgrat el resultat de la
suma de la valoració dels subcriteris superi aquesta puntuació).
Es valorarà l'experiència de l'arqueòleg-assessor que s'adscriurà a
l'execució del contracte, en relació a la prehistòria de Menorca, amb la
següent ponderació fins a un màxim de 10 punts:
- Participació com a Director en excavacions arqueològiques o en equips
d'investigació que treballin la prehistòria de Menorca:
1 punt per participació fins a un màxim de 5 punts.
- Participació com a tècnic-arqueòleg en excavacions arqueològiques o en
equips d'investigació que treballin la prehistòria de Menorca:
10

0,5 punts per participació fins a un màxim de 5 punts.
- Publicació d'articles sobre investigació de la prehistòria de Menorca:
0,25 punts per cada article fins a un màxim de 5 punts.
- Participació en congressos o jornades científiques sobre prehistòria de
les Illes Balears:
0,25 punts per cada participació fins a un màxim de 5 punts.
S’ha d’aportar una declaració signada pel representant legal de l'empresa
licitadora en la que s'identifiqui l'arqueòleg-assessor que s'adscriurà a
l'execució del contracte, juntament amb un CV signat pel professional, de
la seva experiència professional en relació als aspectes a valorar, així com
documentació acreditativa de l'esmentada experiència.
Total sobre B1

50

50

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES. SOBRE B2.
Màxim 50 punts
Detall de criteris

Punts

A. Millora de l’oferta econòmica
Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, i la resta d’ofertes es
puntuaran proporcionalment en funció del preu que ofereixin d’acord amb
la fórmula següent:
P= (25 x Ofmin)/Of
P és la puntuació obtinguda

25
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PM és la puntuació màxima
“Ofmin” és l’oferta mínima
“Of” és l’oferta corresponent al licitador que es valora.
Les proposicions econòmiques que presentin els licitadors s'han d'ajustar
al model que figura com a annex VI.
B. Repercussió i reconeixement de les obres en les que han participat
els professionals adscrits a l'execució del contracte. Fins a 20 punts
Es valorarà la repercussió i reconeixement de les obres en les quals han
participat els següents professionals que s'adscriuran a l'execució del
contracte:





Productor/a (Direcció de producció)
Guionista
Director/a
Director/a de fotografia

Es valorarà de la següent manera:
50

Repercussió i reconeixement de fins a 4 obres en les que hagin participat
en els darrers 5 anys. Es puntuarà per obra seguint els següents criteris
fins a un màxim de 20 punts:
- Selecció a festivals i/o premis nacionals o internacionals (2 punts per
cada selecció o premi)
- Difusió/exhibició nacional o internacional (2 punts per cada canal de
difusió)
- Subvencions públiques atorgades (2 punts per cada obra subvencionada)

20

Per valorar aquest criteri s’ha d’aportar una declaració signada pel
representant legal de l'empresa licitadora en la qual s'identifiquin els
tècnics que s'adscriuran a l'execució del contracte i una relació de les
obres en les quals han participat.
.
S'haurà de presentar també la documentació que acrediti tant
la
participació en les obres dels professionals adscrits al contracte, com la
repercussió i/o el reconeixement (carta d’invitació o certificat d’exhibició a
festivals, certificat d’emissió de la TV, contracte de cessió de drets
d’antena, certificat d’exhibició al cinema, de distribució, resolució de
concessió de la subvenció percebuda, etc.)
C. Millora en l’equip de treball. 5 punts
Es valorarà amb 5 punts el compromís d'adscriure a l'execució del
contracte un (1) d'aquests professionals:
- ajudant de producció
- ajudant de direcció
- ajudant de so
- ajudant de muntatge

5
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En aquest apartat es presentarà un compromís d'adscriure a l'execució del
contracte un dels professionals esmentats (Annex XV)
Total sobre B2

50

50

C. PROCEDIMENT EN FASES
Els licitadors hauran d’assolir com a mínim el 50 % de la puntuació màxima dels criteris
d’adjudicació qualitatius per continuar en el procés selectiu, d'acord amb el quadre següent:
Fase
1
2

Criteris d’adjudicació
Suma de la puntuació dels següents criteris: Proposta
tècnica, Experiència del personal adscrit i Experiència de
l'arqueòleg
Suma de la puntuació dels següents criteris: Repercussió i
reconeixement de les obres i Millora de l'equip

Llindar mínim
25,00
12,50

Aquells licitadors que no obtinguin les puntuacions mínimes requerides, seran exclosos de la
licitació en la fase que correspongui i no podran accedir a la fase següent.
D. ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
--E. COMITÉ D'EXPERTS
--F. CRITERIS DE DESEMPAT
No se'n proposen (s'actuarà d'acord amb el que disposa l'article 147. 2 de l'LCSP).
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE
SERVEIS PER A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ D’UN DOCUMENTAL QUE
CONTRIBUEIXI A LA PROMOCIÓ I A LA CONSECUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE
MENORCA TALAIÒTICA A LA LLISTA DE PATRIMONI MUNDIAL.
ÍNDEX
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte
2. Òrgan de contractació
3. Règim jurídic. Recursos
4. Capacitat per contractar
5. Solvència. Classificació. Habilitació
6. Pressupost base de licitació
7. Existència de crèdit
8. Durada del contracte. Termini d’execució
9. Revisió de preus
II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
10. Procediment d'adjudicació i tramitació
11. Garantia provisional
12. Proposicions dels interessats
13. Forma de les proposicions
14. Contingut de les proposicions
15. Criteris d’adjudicació
16. Qualificació de la documentació general
17. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació
18. Requeriment previ a l’adjudicació
19. Constitució de la garantia definitiva
20. Documentació a presentar licitador seleccionat per a l'adjudicació
21. Adjudicació
III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
22. Formalització del contracte
IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
23. Responsable del contracte
24. Obligacions del contractista
25. Despeses i imposts per compte del contractista
26. Pagament del preu
27. Incompliment del contracte
28. Cessió del contracte i subcontractació
29. Modificació del contracte
30. Suspensió del contracte
V. ACABAMENT DEL CONTRACTE
31. Compliment del contracte
32. Rescissió i extinció del contracte
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33. Termini de garantia
34. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
VI. PROTECCIÓ DE DADES
35. Protecció de dades
36. Ús del català
ANNEX I. Instruccions per emplenar el Document Europeu Únic de Contractació
(DEUC)
ANNEX II: Model d’aval
ANNEX III: Declaració responsable per a persones estrangeres
ANNEX IV: Model que han d'adjuntar els licitadors que hi concorrin com a unió
temporal d'empreses (UTE)
ANNEX V. Declaració de grup d'empreses
ANNEX VI. Model d’oferta econòmica (S'ha d'incloure en el sobre B2. La presentació
dins el sobre A, o dins el sobre B1 serà causa d’exclusió)
ANNEX VII. Declaració de confidencialitat de dades i documents en compliment de
l’art. 133.1 de la LCSP
ANNEX VIII. Declaració i acreditació de solvència tècnica segons la lletra F.3 (A
presentar només pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, i quan se li
requereixi)
ANNEX IX. Declaració sobre adscripció de mitjans personals, tècnics i materials per
a l'execució del contracte i acreditació de la seva efectiva disposició, segons la
lletra F.5 (art. 64.2 del TRLCSP) (A presentar només pel licitador que hagi presentat
l’oferta més avantatjosa, i quan se li requereixi)
ANNEX X. Compromís de confidencialitat (Lletra X.1 del quadre de característiques del
contracte. Només l’haurà de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta més
avantatjosa, i quan se li requereixi)
ANNEX XI. Declaració responsable del compliment de la legislació en matèria de
prevenció de riscos laborals (A presentar només per l’adjudicatari en el moment de
formalitzar el contracte)
ANNEX XII. Documentació en matèria de coordinació d’activitats empresarials (A
presentar pel contractista en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del
contracte)
ANNEX XIII. Document d’adhesió i compromís amb les condicions especials
d’execució de caràcter social i ambiental fixades. (Només l’haurà de presentar el
licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, i quan se li requereixi)
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ANNEX XIV. Model de presentació proposta relativa al criteri avaluable mitjançant
judici de valor a incloure dins el SOBRE B1. Apartats 2 i 3. Experiència de l’equip de
treball que s’adscriurà a l’execució del contracte. (S'ha d'incloure, si s’escau, en el
sobre B1. La presentació dins el sobre A serà causa d’exclusió)
ANNEX XV Model de presentació proposta relativa al criteri avaluable mitjançant
fórmules a incloure dins el SOBRE B2. Apartat C. Millora de l’equip de treball (S'ha
d'incloure, si s’escau, en el sobre B2. La presentació dins el sobre A, o dins el sobre B1
serà causa d’exclusió)
ANNEX XVI. Instrucció per a la contractació socialment responsable i
mediambientalment sostenible en el Consell Insular de Menorca (BOIB núm. 134,
27/10//2018)
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE
SERVEIS PER A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ D’UN DOCUMENTAL QUE
CONTRIBUEIXI A LA PROMOCIÓ I A LA CONSECUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE
MENORCA TALAIÒTICA A LA LLISTA DE PATRIMONI MUNDIAL.
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte
1.1. L'objecte del contracte és la realització del servei que s'indica en la portada i en el
Quadre de característiques del contracte d'aquest plec.
L'execució de l'objecte del contracte s'ha d'adequar a les condicions que figuren en el
contracte, en aquest plec i en el Plec de prescripcions tècniques, si escau, documents que
tenen caràcter contractual.
L'objecte esmentat correspon als codis de la nomenclatura Vocabulari comú de contractes
(CPV) de la Comissió Europea i de la nomenclatura de la Classificació de productes per
activitats (CPA) que, si escau, s'indiquen en la portada d'aquest plec.
1.2. Quan així s'indiqui en la lletra J del Quadre de característiques del contracte,
s'admetrà la presentació de variants que estiguin vinculades a l'objecte del contracte, en
els termes que es determinen de conformitat amb la clàusula 12.10 d'aquest plec.
1.3. En el cas que el present contracte es divideixi en lots, s'indica així en la lletra C del
Quadre de característiques del contracte.
La descripció de cada un dels lots, així com la indicació del codi de la nomenclatura
Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea i de la nomenclatura de la
Classificació de Productes per Activitats (CPA) i la informació, si és el cas , de la reserva
d'algun lot de conformitat amb la clàusula 4.1 d'aquest Plec, figura en la lletra C del
Quadre de característiques del contracte.
Llevat que s'estableixi una altra cosa en la lletra C del Quadre de característiques del
contracte, cada lot constituirà un contracte, excepte en el cas en què es prevegi
l'adjudicació a una oferta integradora, en què totes les ofertes constituiran un contracte.
2. Òrgan de contractació
2.1. L'òrgan de contractació és el que s'indica en la portada d'aquest plec.
2.2. L'òrgan de contractació té facultat per adjudicar el corresponent contracte i, en
conseqüència, té les prerrogatives d'interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereix el
compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al
contractista arran de l’execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar la
seva resolució i determinar els efectes d'aquesta, amb subjecció a la normativa aplicable.
Igualment té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pel contractista
durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la normativa de
contractació.
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3. Règim jurídic. Recursos
3.1. La contractació a realitzar es tipifica com a contracte de serveis de caràcter
administratiu, de conformitat amb el que estableixen els articles 17 i 25 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 /
UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), i queda sotmesa a la
Llei, així com al Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tant continuï vigent, i
al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, o les normes reglamentàries
que es puguin aprovar (d'ara endavant, normativa de desenvolupament de la LCSP) i a les
clàusules contingudes en el present Plec de clàusules administratives particulars.
Així mateix, hi són aplicables:
 Subsidiàriament pel que fa al procediment, Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i normes
complementàries
 Supletòriament pel que fa a la preparació, l’adjudicació, els efectes i l’extinció, la
resta de normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret privat.
 La resta de disposicions complementàries i concordants amb les anteriors que hi
siguin aplicables.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
En cas de discordança entre el present Plec i el Plec de prescripcions tècniques o
qualsevol altre document contractual, prevaldrà el present Plec.
3.2. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del
contracte, i efectes d'aquesta, així com sobre la declaració de responsabilitat imputable al
contractista arran de l'execució del contracte o la suspensió de l'execució del mateix,
seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via
administrativa, i seran immediatament executius, podent ser recorreguts en via
administrativa o ser impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu, d'acord amb el
que disposa la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i la Llei reguladora
d'aquesta jurisdicció.
3.3. El recurs en via administrativa contra els actes relatius a la preparació, adjudicació,
efectes, compliment, modificació i extinció del contracte serà el que correspongui en
funció del que indica a continuació.
Quan es tracti d'un acte inclòs en l'article 44 de la LCSP es pot interposar el recurs
especial en matèria de contractació a què fa referència aquest precepte davant del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils
a comptar d'acord amb el que estableix en l'article 50.1 de la LCSP. Quan el recurs es
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat esmentades en l'article 50.2 de la LCSP, el
termini per interposar el recurs és el que s'estableix en l'esmentat precepte.
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El recurs es pot presentar en els llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així
mateix, podrà presentar al registre de l'òrgan de contractació o en el del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Si es tracta d’un acte no inclòs en l’article 44 de la LCSP, es pot interposar, segons sigui
procedent en cada cas, el recurs administratiu corresponent, de conformitat amb Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques o directament el recurs contenciós administratiu, d’acord amb la llei reguladora
d’aquesta jurisdicció.
Contra les actuacions que són susceptibles de ser impugnades mitjançant el recurs
especial, no és procedent la interposició de recursos ordinaris.
El recurs especial en matèria de contractació és potestatiu, i alternativament es pot acudir
a la via contenciosa administrativa.
4. Capacitat per contractar
4.1. Poden contractar amb l'Administració les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que, amb plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en alguna de les
prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la LCSP.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions
dels quals estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que, d'acord amb els
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i han de disposar d'una organització
amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte.
L'acreditació de la capacitat d'obrar s'efectuarà en els termes establerts en les clàusules
14.1.1 a i 20.2 a d'aquest plec.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o dels estats
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu tenen capacitat per contractar
sempre que, d'acord amb la legislació de l'Estat en què estiguin establertes, es trobin
habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte.
Poden contractar amb l'Administració les unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que sigui necessària la formalització de les mateixes en
escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte a favor seu.
En el cas que el present contracte sigui un contracte reservat de conformitat amb la
disposició addicional 4 o la disposició addicional 48 de la LCSP, ja sigui perquè es reserva
el dret a participar en el procediment d'adjudicació del contracte o de determinats lots a
Centres Especials d'ocupació d'iniciativa social, a empreses d'inserció o a determinades
organitzacions o perquè es reserva un percentatge mínim de l'execució del contracte en el
marc de programes d'ocupació protegida, s'indicarà així en la portada d'aquest plec.
4.2. Per contractar amb l'Administració, les persones físiques o jurídiques han d'acreditar
la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, llevat que en el Plec
s'estableixi que aquesta acreditació no és obligatòria.
4.3. Els contractistes han de tenir l'habilitació empresarial o professional que, si escau,
sigui exigible per a la realització de les prestacions objecte del contracte.
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4.4. Les persones que contractin amb l'Administració poden fer-ho per si mateixes o
mitjançant la representació de persones degudament facultades per a això.
4.5. No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat prèviament en
l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris d'aquest
contracte o hagin assessorat l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment
de contractació, quan aquesta participació pugui falsejar la competència o suposar un
tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.
A l'efecte de garantir el principi d'igualtat de tracte i evitar el falsejament de la
competència, l'òrgan de contractació ha de prendre les mesures adequades de
conformitat amb l'article 70 de la LCSP.
En el cas que el contracte tengui per objecte la vigilància, la supervisió, el control i la
direcció de l'execució de qualssevol contractes, així com la coordinació en matèria de
seguretat i salut, no podrà adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicatària dels
corresponents contractes, ni a les empreses vinculades a aquesta.
4.6. Si durant la tramitació del procediment i abans de la formalització del contracte es
produeix una operació de fusió, escissió, transmissió del patrimoni empresarial o d'una
branca de l'activitat d'una empresa licitadora, li succeirà en la seva posició en el
procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o
l'adquirent del patrimoni empresarial o de la corresponent branca d'activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibició de contractar i acrediti la seva
solvència en les condicions exigides en aquest Plec per poder participar en el procediment
d'adjudicació.
En el cas que es produeixi la modificació de la composició d'una unió temporal
d'empreses, aquesta quedarà exclosa del procediment. No tindrà la consideració de
modificació de la composició l'alteració de la participació de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa classificació. Quedarà exclosa també del procediment d'adjudicació
del contracte una unió temporal d'empreses quan alguna o algunes de les empreses que
la integrin quedés sotmesa en prohibició de contractar.
Les operacions de fusió, escissió i aportació o transmissió de branca d'activitat de què
siguin objecte alguna o algunes empreses integrades en una unió temporal no impediran
la continuació d'aquesta en el procediment d'adjudicació. En el 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, caldrà que tinguin plena
capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la
solvència i la capacitat exigides.
4.7. Quan, per així determinar-la normativa aplicable, de conformitat amb l'article 65.1,
segon paràgraf, de la LCSP, se li requereixin al contractista determinats requisits relatius a
la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per
poder participar en el corresponent procediment d'adjudicació, el licitador haurà de
presentar en el sobre de la documentació general una declaració en la qual manifesti que
compleix amb aquests requisits, i, en cas que resulti proposat adjudicatari del contracte,
acreditar-los efectivament.
4.8. En el cas que en la lletra Z del Quadre de característiques del contracte s'assenyali
l'organisme o organismes dels quals els licitadors poden obtenir la informació pertinent
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sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, a la protecció del medi ambient, i a les
disposicions vigents en matèria de protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions
de treball i prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb
discapacitat, i a l'obligació de contractar un nombre o percentatge específic de persones
amb discapacitat que són aplicables als treballs efectuats en l'obra o als serveis prestats
durant l'execució del contracte, el licitador haurà de presentar una declaració en la qual
manifesti haver tingut en compte en l'elaboració de la seva oferta les obligacions
derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient,
protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos
laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i l'obligació de contractar
un nombre o percentatge específic de persones amb discapacitat.
5. Solvència. Classificació. Habilitació
5.1. La solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigible, si escau, en el
present contracte, s'ha d'acreditar pels mitjans que s'indiquen en la lletra F del Quadre de
característiques del contracte, en la qual consten els criteris de selecció i els requisits
mínims per a la seva acreditació, així com la classificació corresponent a l'objecte i quantia
del contracte.
La solvència s'acreditarà indistintament mitjançant la classificació que s'indica o el
compliment dels requisits específics de solvència que s'exigeixen en aquest Plec.
Quan per una raó vàlida un licitador no estigui en condicions de presentar els certificats o
documents acreditatius assenyalats, se li autoritzarà a acreditar la seva solvència
econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació
consideri apropiat.
A la lletra F.0 del Quadre de característiques del contracte s'indica si en el present
contracte és obligatòria o no l'acreditació de solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
5.2. A més de la solvència exigida, si s'escau, en els apartats 2 i 3 de la lletra F, l'òrgan de
contractació pot exigir l'adscripció a l'execució del contracte, com a mínim, dels mitjans
personals i / o materials que s'indiquen en la lletra F.5. Si no s'indica res, s'entén que no
existeixen exigències addicionals.
En els supòsits en què s'hagi indicat alguna exigència en la lletra F.5 del Quadre de
característiques del contracte, i així s'indiqui expressament, en el present contracte
s'exigeix, de conformitat amb l'article 76 de la LCSP, que els licitadors concretin les
condicions de solvència mitjançant:
L'especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar
la prestació.
El compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients per dur-lo a terme adequadament. En aquest cas, l'òrgan de
contractació ha d'atribuir a aquests compromisos el caràcter d'obligacions essencials als
efectes que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP o establir penalitats de conformitat amb
l'article 192.1 de la LCSP i la clàusula 27.5 d'aquest plec.
L'especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar
la prestació, i el compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans
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personals o materials suficients s'hauran de presentar en el sobre de la documentació
general del licitador.
5.3. En el supòsit en què l'empresari acrediti la seva solvència mitjançant la classificació
haurà d'acreditar la classificació que s'indica en la lletra F.1 del Quadre de característiques
del contracte, que correspon a l'objecte i quantia del present contracte.
Quan sigui possible acreditar la solvència mitjançant la classificació i concorri a la licitació
una unió d'empresaris integrada per empresaris nacionals, estrangers que no siguin
nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea ni d'un Estat signatari de l'Acord sobre
l'Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió
Europea o d'un Estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, els que
pertanyin als dos primers grups podran acreditar mitjançant la seva classificació, i aquests
últims mitjançant la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
5.4. Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o
professional a través dels mitjans de justificació que figuren en els apartats 2 i 3 de la
lletra F del Quadre de característiques del contracte o de la classificació indicada a la
lletra F .1.
Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió Europea o d'Estats signataris
de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu acreditaran la seva solvència a través dels
mitjans de justificació indicats en els apartats 2 i 3 de la lletra F del Quadre de
característiques del contracte.
L'acreditació de la solvència pot fer-se o completar amb els mitjans que consten en el
certificat d'inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector
Públic.
5.5. Els certificats d'inscripció expedits pels òrgans competents de l'administració de les
llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes pels Estats membres de
la Unió Europea, referits a empresaris establerts en l'Estat membre que expedeix el
certificat, constituiran una presumpció d'aptitud pel que fa als requisits de selecció
qualitativa que en ells hi figurin, de conformitat amb l'article 97.1 de la LCSP.
El mateix valor presumptiu produiran, respecte dels extrems en els certificats, les
certificacions emeses per organismes de certificació competents que responguin a les
normes europees de certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat
membre en què estigui establert l'empresari.
5.6. Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat,
l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de
la naturalesa jurídica dels vincles que hi tingui, sempre que demostri que durant tota la
durada de l’execució del contracte, disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i
l'entitat a la qual recorri no estigui sotmesa en una prohibició de contractar.
En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en una unió temporal
podran recórrer a les capacitats d'entitats alienes a la unió temporal. En tot cas, la
integració de solvència amb mitjans externs està subjecta al que disposa l'article 75 de la
LCSP.
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5.7. L'òrgan de contractació pot exigir, en la lletra F.3 del Quadre de característiques del
contracte, l'acreditació del compliment de les normes de garanties de qualitat o de gestió
mediambiental, de conformitat amb els articles 93 i 94 de la LCSP .
5.8. En el cas que es permeti l'adjudicació de més d'un lot al mateix licitador i s'hagi
previst l'adjudicació a una oferta integradora d'acord amb la clàusula 12.9 d'aquest Plec,
en la lletra F.4 del Quadre de característiques del contracte es concretarà la solvència
exigida per a cada combinació o combinacions que s'admetin.
5.9. En cas que s’exigeixi una habilitació empresarial o professional per dur a terme les
prestacions objecte del contracte, s’especifica en la lletra F.6 del Quadre de
característiques del contracte. No obstant això, el licitador ha d’acreditar que disposa de
les habilitacions que s’exigeixen en la normativa aplicable.
5.10. L'òrgan de contractació, la Mesa de contractació o la unitat gestora de l'expedient de
Contractació poden sol·licitar als licitadors els aclariments sobre els certificats i documents
presentats que estimi pertinents, o requerir-los per a la presentació d'altres
complementaris.
6. Pressupost base de licitació
6.1. El pressupost màxim de licitació de la present contractació, excloent-ne l'IVA, que ha
de suportar l'Administraciófigura en la lletra A del Quadre de característiques del contracte,
i es pot modificar a la baixa com a conseqüència de la licitació. Així mateix, s'indica
l'import corresponent a l'IVA i l'import total del contracte, amb l’IVA inclòs.
6.2. En el cas de preu a tant alçat sense preus unitaris, en la lletra A.1 s'ha d’indicar el
pressupost màxim de licitació.
6.3. En el cas de preu referit a unitats d'execució o de temps i l’import total és
indeterminat, en la lletra A.2 s’han d'indicar els preus màxims unitaris de licitació, així com
el pressupost de despesa màxima o indicativa que es preveu per al contracte. La despesa
efectiva estarà condicionada a les necessitats reals de l'Administració, i per tant, no resta
obligada a dur a terme una determinada quantia d'unitats, ni a gastar la totalitat de l'import
indicat. A més, per tractar-se d'un import merament indicatiu, les necessitats reals podran
determinar-ne un increment, en aquest cas, en els contractes a què fa referència la
disposició addicional 33 de la LCSP, haurà de tramitar-se la corresponent modificació del
contracte.
En el supòsit que s'utilitzi un altre sistema de determinació del preu del contracte,
s'indicarà aquest sistema a la lletra A.2, així com el pressupost de despesa màxima que
es preveu per al contracte.
6.4. En el supòsit que l'objecte del contracte consisteixi en un servei que impliqui el
desenvolupament o manteniment d'aplicacions informàtiques, s'establirà en la lletra A.2
del Quadre de característiques del contracte, el preu referit a cada component de la
prestació en termes d'unitats d'activitat, definides en termes de categories professionals o
cost, homogènies per a qualsevol desenvolupament, d'unitats de temps o en una
combinació d'ambdues modalitats.
Aquesta definició s'ha de completar amb referència a les funcionalitats a desenvolupar, el
marc ha de quedar determinat inicialment, sense perjudici que puguin concretar-se
aquestes funcionalitats per l'Administració atenent a consideracions tècniques,
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econòmiques o necessitats de l'usuari durant el període d'execució, en els termes prevists
en aquesta lletra, de conformitat amb l'article 308.3 de la LCSP.
El finançament i pagament d'aquests contractes s'ajustarà al ritme requerit en l'execució
dels components de prestació requerits.
6.5. En el supòsit de licitació per lots, la lletra A.3 ha de desglossar el pressupost màxim
de licitació per cada un dels lots, i indicarà el pressupost de despesa màxima de la totalitat
dels lots.
6.6. El pressupost base de licitació és adequat als preus del mercat i s'ha determinat tenint
en compte els costos directes i indirectes, altres eventuals despeses i, en els contractes
en què el cost dels salaris de les persones empleades per a la seva execució formin part
del preu total del contracte, els costos salarials que s'indiquen en la lletra A.4.
6.7. El valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb l'article 101 de la LCSP, és
el que figura a la lletra A.5 del Quadre de característiques del contracte, que conté així
mateix informació sobre el mètode de càlcul aplicat per calcular el valor estimat del
contracte.
6.8. Les anualitats en què es distribueix la despesa, així com el finançament del contracte,
en el cas de finançament conjunt, han de constar en la lletra B del Quadre de
característiques del contracte.
L'òrgan de contractació té la facultat de reajustar les anualitats quan les exigències
d'execució pressupostària ho aconsellin.
6.9. En el supòsit de cofinançament amb fons europeus, aquest contracte s'ha de
sotmetre a les disposicions del Tractat de la Unió Europea i als actes fixats en virtut del
mateix, i serà coherent amb les activitats, polítiques i prioritats comunitàries en pro d'un
desenvolupament sostenible i millora del medi ambient, per la qual cosa ha de promoure
el creixement, la competitivitat, l'ocupació i la inclusió social, així com la igualtat entre
homes i dones, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) nº 1303/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen
disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons
Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons
de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) nº
1083/2006 del Consell.
6.10. En el cas que l'objecte del contracte consisteixi en un servei complex en el qual
l'execució del contracte dugui aparellats costos d'inversió inicials i es prevegi que les
obres o equipaments que es generen vagin a incorporar-se al patrimoni de l'Administració
en concloure o resoldre el contracte, es pot establir un sistema de retribució que compensi
per les mateixes.
7. Existència de crèdit
Es disposa del crèdit pressupostari necessari per atendre les obligacions que es derivin
per a l'òrgan de contractació del compliment del contracte fins a la seva conclusió.
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En cas de tramitació anticipada de la despesa, l'adjudicació del contracte se sotmet a la
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici corresponent per
afrontar les obligacions derivades del contracte.
La consignació pressupostària de les obligacions econòmiques que deriven d'aquest
contracte figura en la lletra B del Quadre de característiques del contracte.
8. Durada del contracte. Termini d’execució
8.1. La durada del contracte, el termini d'execució total, els terminis d'execució parcials, si
escau, o la data d'inici del servei són els que figuren en la lletra D del Quadre de
característiques del contracte, els quals són indicatius i podran ser modificats, si s'escau,
com a conseqüència de la licitació.
El termini màxim de durada del contracte no pot ser superior a cinc anys, incloent-hi les
possibles pròrrogues que l'òrgan de contractació acordi abans de la finalització d'aquell.
Aquest termini podrà ser superior en els casos que preveuen els apartats 4 i 7 de l'article
29 de la LCSP.
En el cas que el present contracte sigui un contracte reservat de conformitat amb la
disposició addicional 48 de la LCSP, la durada màxima del contracte no excedirà de tres
anys.
L'admissibilitat de la pròrroga s'indica en la lletra D del Quadre de característiques del
contracte.
8.2. En el supòsit de contracte de resultat, el termini màxim d'execució comença a
comptar des del dia que s'estipuli en el contracte.
De conformitat amb el que estableix l'article 195.2 de la LCSP, el termini d'execució es
podrà prorrogar quan el contractista no el pugui complir per causes que no li siguin
imputables, sempre que les justifiqui degudament, i així ho determini el responsable del
contracte.
8.3. En el supòsit de contractes d'activitat per preu a un tant alçat o per unitats d'execució
o de temps, el termini màxim de durada és l'indicat en la lletra D, o bé fins que s'hagi
esgotat el pressupost màxim del mateix, en el cas que aquest fet es produís amb antelació
al compliment del termini abans assenyalat.
El termini de durada podrà ser prorrogat, de conformitat amb el que estableix l'article 29
de la LCSP, si així s'indica en la lletra D del Quadre de característiques del contracte i en
els termes que s'indiquen. En el cas que el contracte es prorrogui, es mantindran inalterats
els preus inicials, sense perjudici, si s'escau, de les possibles revisions de preus que
procedeixin, de conformitat amb el que estableix la clàusula 9 d'aquest Plec.
L'execució de les unitats que sol·liciti l'Administració es durà a terme d'acord amb el que
estableix la clàusula 24 i el que estipula el contracte, en els terminis màxims que
s'indiquen des de la formalització de cada sol·licitud.
9. Revisió de preus
La procedència o no de la revisió de preus del present contracte i, si escau, la fórmula de
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revisió de preus aplicable a aquesta contractació, s'indiquen en la lletra G del Quadre de
característiques del contracte.
Quan sigui procedent, la revisió de preus tindrà lloc de conformitat amb el que preveu el
capítol II del títol III del Llibre I de la LCSP.
II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
10. Procediment d'adjudicació i tramitació
10.1. L'adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que s'estableix en els articles 156 a 158 de la LCSP.
La tramitació del procediment serà ordinària o urgent, segons el que s'indica en la portada
d'aquest plec. Quan la tramitació utilitzada sigui d'urgència, els terminis per a la licitació,
adjudicació i formalització del contracte es reduiran a la meitat, tret de determinades
excepcions, d’acord amb el que estableix l'article 119 de l'LCSP.
10.2. El contracte s'adjudicarà prenent com a base els criteris d'adjudicació que s'indiquen
en la lletra A del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.
L'òrgan de contractació pot articular el procediment d'adjudicació en diverses fases.
S'entén que en aquesta contractació hi ha diverses fases quan en la lletra D del Quadre
de criteris d'adjudicació del contracte s'indiquin les fases i els criteris d'adjudicació a
utilitzar.
10.3. La presentació d'ofertes s'ha de dur a terme utilitzant mitjans electrònics si així
s'indica en la portada d'aquest plec i d'acord amb el que estableixen les clàusules 12.1 i
12.2 d'aquest plec i en la lletra I del Quadre de característiques del contracte.
Quan així s'hagi indicat en la lletra I del Quadre de característiques del contracte, per
participar en el present procediment s'exigeix, de conformitat amb la lletra k de l'apartat 1
de la disposició addicional 16 de l'LCSP, que el licitador estigui inscrit prèviament en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic i que en aquesta
inscripció constin les dades relatives a la seva capacitat, solvència, representació i
habilitacions exigides, en el seu cas, en aquest plec.
En el cas que s'exigeixi aquesta inscripció, en la lletra Z del Quadre de característiques
del contracte podran indicar les especialitats que corresponguin.
10.4. Les notificacions i comunicacions referides a la present contractació es realitzaran,
amb caràcter general, per mitjans exclusivament electrònics i a través de la Plataforma de
Contractació del Sector Públic.
Els licitadors hauran d'indicar en la declaració responsable a què fa referència la clàusula
14.1.1 a d'aquest plec l'adreça de correu electrònic habilitada en la que efectuar les
notificacions electròniques.
En el cas que les proposicions s'hagin de presentar necessàriament per mitjans
electrònics, el licitador també haurà d'indicar, en l'apartat corresponent de l'eina de
preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic,
l'adreça de correu electrònic habilitada, de conformitat amb la clàusula 12.5 d'aquest plec.
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En qualsevol moment del procediment els licitadors podran comunicar la modificació
d'aquesta direcció.
L'adreça de correu electrònic habilitada indicada s'utilitzarà també per efectuar
notificacions durant la fase d'execució del contracte.
11. Garantia provisional
11.1. Els licitadors han de constituir una garantia provisional per l'import fixat en la lletra
H.1 del Quadre de característiques del contracte, que correspondrà com a màxim al 3%
del pressupost base de licitació (IVA exclòs), llevat que en el Quadre s'indiqui que no
procedeix.
11.2. En cas que hi hagi lots i així s'indiqui expressament, els licitadors han de constituir
una garantia provisional per l'import o els imports fixats per a cada lot o lots als quals es
liciti en la lletra H.1 del Quadre de característiques del contracte, que correspondrà, com a
màxim, al 3 % del pressupost establert per a cada lot, excloent-ne l’IVA, en la lletra A.3 del
Quadre de característiques del contracte.
11.3. En els supòsits en què no hi hagi fixació prèvia del pressupost base de licitació i així
s'indiqui expressament, els licitadors han de constituir una garantia provisional per l'import
fixat en la lletra H.1 del Quadre de característiques del contracte, que correspondrà, com a
màxim, al 3 % del pressupost de despesa màxima, excloent-ne l’IVA, previst en la lletra
A.2 del Quadre de característiques del contracte.
11.4. La garantia provisional podrà prestar-se en qualsevol de les formes previstes en
l'article 108 de la LCSP.
La garantia provisional s'ha de constituir d'acord amb les normes establertes en l'article
106 de la LCSP, així com en la normativa de desplegament.
No s'exigeix que es validin les garanties. Això no obstant, quan la garantia es constitueixi
mitjançant aval o assegurança de caució, s'exigeix que els Serveis Jurídics del Consell
Insualr de Menorca en validi la representació.
11.5. En cas d’unions temporals d’empreses, la garantia provisional la pot constituir una
empresa de les participants en la unió o diverses d’aquestes empreses, sempre que, en
conjunt, s’assoleixi la quantia exigida i que tots els integrants de la unió es garanteixin
solidàriament.
11.6. La garantia provisional s'extingeix automàticament i s’ha de retornar als licitadors, de
conformitat amb el règim que preveu la normativa de desenvolupament als licitadors
immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional
s’ha de retornar al licitador seleccionat com a adjudicatari quan s'hagi constituït la garantia
definitiva, i es pot aplicar l'import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una
nova constitució d'aquesta última.
12. Proposicions dels interessats
12.1. Les proposicions es presentaran en la forma indicada en aquesta clàusula i en les
clàusules 13 i 14, ja sigui per mitjans electrònics o, excepcionalment, mitjançant
presentació per mitjans no electrònics, segons el que indica a continuació.
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La forma de presentació d'ofertes en el present contracte pot ser una de les següents:
a) Licitació electrònica: les proposicions es presentaran necessàriament per mitjans
electrònics. En aquest cas, els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes
íntegrament i obligatòriament de forma electrònica mitjançant l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Per a això, hauran de seguir les indicacions detallades a la Guia dels Serveis de Licitació
Electrònica per a Empreses, accessible en el següent enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.
En aquesta Guia o en l'eina esmentada es detallen els formats de documents electrònics
admesos. Per poder utilitzar aquesta eina és requisit inexcusable ser un usuari "operador
econòmic" registrat de la Plataforma de Contractació de Sector Públic.
El registre ha d'incloure les dades bàsiques i les dades addicionals. A la Guia d'Utilització
de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a Empreses (Guia de l'Operador
Econòmic), accessible a l'enllaç anterior, es detalla el procediment per donar-se d'alta.
b) Licitació electrònica parcial (manual i electrònica): les proposicions es presentaran
necessàriament per mitjans electrònics segons el que indica la lletra anterior, a excepció
d'alguna part de la proposició, que serà identificada clarament en el present Plec, que
haurà de presentar obligatòriament per mitjans no electrònics.
Aquesta modalitat constitueix un subtipus de la licitació electrònica prevista en la lletra
anterior.
c) Licitació no electrònica (manual): les proposicions es presentaran necessàriament per
mitjans no electrònics en el lloc indicat en la lletra I del Quadre de característiques del
contracte.
La forma de presentació d'ofertes en el present procediment d'adjudicació és la que
s'indica en la portada d'aquest plec, indicant si la licitació és electrònica (encara que sigui
parcial) o no, i en la lletra I del Quadre de característiques del contracte.
Addicionalment, en aquesta lletra s'indica, per al supòsit de licitació electrònica parcial,
quin sobre s'ha de presentar per mitjans no electrònics.
La decisió sobre la forma de presentació d'ofertes correspon a l'Administració, i es pren de
conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 15 de la LCSP.
A més es té en compte, en atenció a l'objecte del contracte, la mida estimada que pot
arribar a tenir algun dels sobres en relació amb la mida màxima dels documents que
suporta la Plataforma, que s'indica a la Guia dels Serveis de Licitació Electrònica per
empreses.
En el cas que un licitador presenti la seva proposició per mitjans diferents dels indicats,
sigui íntegrament o parcialment, no serà admès al procediment d'adjudicació del
contracte, i no se li atorgarà cap tràmit d’esmena.
12.2. De conformitat amb la lletra h) de l'apartat 1 de la disposició addicional 16 de la
LCSP, quan ho permeti la Plataforma de Contractació del Sector Públic i així s'indiqui a la

43

Guia dels Serveis de Licitació Electrònica per a Empreses, l'enviament per mitjans
electrònics de les ofertes es pot fer en dues fases, transmetent primer la petjada
electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considera efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24
hores.
En cas de no efectuar aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que
l'oferta ha estat retirada.
12.3. Les proposicions es presentaran en el lloc i termini assenyalats en la lletra I del
Quadre de característiques del contracte.
Si el dia indicat és dissabte o festiu, s'estarà al primer dia hàbil següent.
En el cas que les proposicions s'hagin de presentar per mitjans no electrònics, o que,
havent-se indicat que la licitació serà electrònica algun sobre hagi de presentar-se per
mitjans no electrònics, la presentació podrà realitzar-se mitjançant lliurement a l'oficina
que s'indiqui en l'anunci de licitació, bé personalment o bé mitjançant enviament per
missatgeria lliurat dins el termini assenyalat.
En aquest cas també podrà realitzar-se mitjançant tramesa per correu en els termes de la
clàusula 12.14. d'aquest Plec
12.4. Els interessats podran accedir als plecs i la documentació complementària per
mitjans electrònics a través del perfil de contractant. Excepcionalment, en els casos que
preveu l'article 138.2 de la LCSP, l'accés es realitzarà per mitjans no electrònics en la
forma indicada en l'anunci de licitació.
L’òrgan de contractació proporcionarà a tots els interessats en el procediment de licitació,
com a molt tard 6 dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, la
informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària que sol·licitin, a
condició que l'hagin demanat com a mínim 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions, llevat que en la lletra I del Quadre de característiques del
contracte s'estableixi un altre termini diferent. Quan la tramitació utilitzada sigui d'urgència
i el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, el termini de 6 dies serà de 4 dies
12.5. Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o cap reserva, així com l'autorització a la Mesa de contractació i l'òrgan de
contractació per consultar les dades recollides en el Registre oficial de licitadors i
Empreses Classificades del sector públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics
d'un Estat membre de la Unió Europea.
Igualment suposa l'autorització, llevat que el licitador manifesta expressament la seva
oposició, per consultar la informació relativa a la seva identitat i, si s'escau, a la del seu
representant, llevat que es tracti del passaport, al compliment de les seves obligacions
tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social, i per obtenir aquelles
dades o documents que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol
Administració, sempre que, en aquest últim cas, el licitador hagi manifestat expressament
que no desitja aportar-los al present procediment i hagi indicat en quin moment i davant
quin òrgan administratiu els va presentar, de conformitat amb la clàusula 20.7 d'aquest
plec.
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Als efectes indicats en els paràgrafs anteriors, en el cas que les proposicions s'hagin de
presentar necessàriament per mitjans electrònics, l'eina de preparació i presentació
d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic conté un apartat perquè el
licitador ompli diverses autoritzacions. En aquest apartat el licitador ha, necessàriament,
autoritzar l'ús de les comunicacions electròniques i indicar l'adreça de correu electrònic
habilitada que hagi indicat en la declaració responsable a què fa referència la clàusula
14.1.1.a) d'aquest plec.
Quant a la resta d'autoritzacions de consulta de dades de tercers, haurà d'indicar que
autoritza l'Administració a consultar els sistemes que se citen, llevat que desitgi manifestar
l'oposició a què es refereix el paràgraf anterior, en aquest cas haurà d'indicar que no
autoritza la consulta.
En tot cas, en el supòsit que el licitador no autoritzi a l'eina la consulta de les dades
recollides en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic,
aquesta oposició no tindrà efectes, d'acord amb el que indica el primer paràgraf d'aquesta
clàusula. Igualment no tindrà efectes l'autorització o l'oposició en relació a la consulta a la
Caixa General de Dipòsits, que no és de l'àmbit del Consell Insular de Menorca.
Para finalitzar el procés de preparació de l'oferta el licitador haurà de signar aquest apartat
com un sobre més, addicional als que es requereixen segons el que estableix la clàusula
13 d'aquest Plec.
12.6. Les proposicions seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter
fins al moment d'obertura de les proposicions.
12.7. L'import de la proposició econòmica no ha de superar el pressupost base de licitació
establert en la lletra A del Quadre de característiques del contracte.
12.8 Els interessats han de presentar les ofertes referides a la totalitat dels serveis objecte
del contracte o del lot o lots als quals es presentin.
12.9 Si hi ha lots, els interessats poden presentar ofertes referides a un, a diversos, o a la
totalitat dels lots, llevat que en la lletra C del Quadre de característiques del contracte es
limiti el nombre de lots als quals es poden presentar. Els interessats han d'especificar, si
escau, l'oferta corresponent a cada lot. Quan, de conformitat amb l'article 99.4 de la LCSP,
s'estableixin limitacions pel que fa al nombre de lots per als quals un mateix licitador pot
presentar oferta o al nombre de lot que puguin adjudicar-se a cada licitador, s'indicarà així
en la lletra C del Quadre de característiques del contracte.
En el cas que s'hagi limitat el nombre de lots que poden adjudicar-se a cada licitador, i,
com a conseqüència de l'aplicació dels criteris d'adjudicació, un licitador pugui resultar
adjudicatari d'un nombre de lots que excedeixi el màxim indicat, constaran igualment els
criteris objectius a aplicar per determinar els lots que seran adjudicats.
En aquest cas es considerarà que en les unions d'empresaris seran aquestes i no seus
components els considerats licitadors.
En el cas que es permeti l'adjudicació de més d'un lot al mateix licitador, l'òrgan de
contractació podrà, de conformitat amb l'article 99.5 de la LCSP, adjudicar a una oferta
integradora si així s'ha establert en la lletra C del Quadre de característiques del contracte.
En cas que així sigui, en aquesta lletra es concretaran la combinació o combinacions que
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s'admeten. La solvència exigida per a cada combinació o combinacions és la que s'indica,
de conformitat amb la clàusula 5.8. d'aquest Plec, en la lletra F.4 del Quadre de
característiques del contracte.
Les proposicions per a cada lot es presentaran en sobres diferenciats.
12.10. Cada interessat pot presentar només una oferta en relació amb l'objecte del
contracte, o del lot o lots als quals liciti. Quan es permeti la presentació de variants en la
lletra J del Quadre de característiques del contracte, en la qual constaran els requisits
mínims, modalitats i característiques de les mateixes, les variants que inclogui en la seva
oferta hauran de subjectar-se a les condicions establertes.
12.11. L'empresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris no
pot, alhora, presentar una oferta individualment, ni figurar en més d'una unió temporal
participant en la licitació. En el supòsit que hi hagi lots, aquesta prohibició també serà
d'aplicació en relació a cada lot de la licitació.
12.12. L'incompliment de les normes contingudes en el primer paràgraf de la clàusula
12.10. i en la clàusula 12.11. d'aquest Plec donarà lloc a la no admissió de totes les
ofertes subscrites pel licitador.
12.13. Una vegada lliurada o tramesa la proposició, no podrà ser retirada, sense perjudici
del que indica la clàusula 21.4. d'aquest Plec.
En el cas que les ofertes es presentin per mitjans no electrònics, les oficines receptores
donaran rebut de cada proposició al presentador, en el qual constarà el nom del licitador,
la denominació del contracte objecte de la licitació i el dia i hora de la presentació.
12.14. En el cas que les ofertes es presentin per mitjans no electrònics, quan la
documentació s'enviï per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de la
tramesa a l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta en
el mateix dia, mitjançant qualsevol dels mitjans permesos, d'acord amb el que preveu la
lletra I del Quadre de característiques del contracte.
Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la documentació si és rebuda
per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de finalització del termini.
Transcorreguts, no obstant, deu dies naturals següents a la indicada data sense haver-se
rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
12.15. En el cas que les ofertes es presentin per mitjans no electrònics, un cop adjudicat
el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que
s'hagin interposat, la documentació general dels licitadors o candidats que no hagin
resultat adjudicataris quedarà a la seva disposició a les oficines de l'òrgan de contractació.
En el cas que la documentació no sigui retirada en el termini de 6 mesos, s'entendrà que
l'interessat ha renunciat a ella i l'òrgan de contractació quedarà facultat per destruir-la.
13. Forma de les proposicions
13.1. Les proposicions constaran de dos o tres sobres, en funció dels criteris d'adjudicació
i la seva forma d'avaluació, de conformitat amb les regles següents:
13.1.1 El sobre A ha de dur el títol: "Sobre A: Documentació general".
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13.1.2. En els casos en què tots els criteris d'adjudicació del contracte siguin avaluables
de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules, s'hauran de presentar un total de
dos sobres.
El sobre B ha de dur el títol: "Sobre B: Proposició avaluable mitjançant l'aplicació de
fórmules".
13.1.3. En els casos en què, a més de l'existència d'un o diversos criteris d'adjudicació del
contracte que siguin avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules, hi
hagi un o diversos criteris d'adjudicació que siguin avaluables mitjançant un judici de valor,
s'hauran de presentar un total de tres sobres.
El sobre B1 ha de dur el títol: "Sobre B1: Proposició avaluable mitjançant judici de valor".
El sobre B2 ha de dur el títol: "Sobre B2: Proposició avaluable mitjançant l'aplicació de
fórmules".
13.2. En el cas que hi hagi lots i es vulgui presentar oferta per a diversos lots, es
presentaran tants sobres B1 i, si escau, B2 com lots els quals es presenta oferta, de
conformitat amb l'indicat en la clàusula 12.9. d'aquest Plec.
En el cas que es permeti l'adjudicació de més d'un lot al mateix licitador, i es prevegi
l'adjudicació a una oferta integradora, les especialitats respecte de la presentació dels
sobres que contenen ofertes integradores s'indiquen, en el seu cas, en la lletra Z del
Quadre de característiques del contracte.
13.3. En el cas que les proposicions s'hagin de presentar necessàriament per mitjans
electrònics, l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació
del Sector Públic generarà un nou sobre amb les autoritzacions a efectes de consulta de
dades de tercers a què es refereix la clàusula 12.5. d'aquest Plec.
13.4. Els sobres han d'estar signats pel licitador o la persona que el representi. Si es tracta
d'una unió temporal d'empreses, s'indicaran les dades de cadascun dels empresaris, i els
sobres han d'anar signats pels representants de cadascuna de les empreses integrants de
la unió.
En el cas que els sobres es presentin per mitjans electrònics, la signatura serà electrònica
i el sobre quedarà automàticament tancat.
En el cas que les proposicions s'hagin de presentar per mitjans no electrònics, o que,
havent-se indicat que la licitació serà electrònica algun sobre hagi de presentar-se per
mitjans no electrònics, els sobres han d'estar tancats i han d'estar identificats a l'exterior
amb indicació de la licitació a la qual es concorri, el nom i cognoms o raó social de
l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els cognoms del representant, si n’hi ha; els números
de telèfon i fax, i l'adreça de correu electrònic, si en té.
13.5. En el cas que les proposicions s'hagin de presentar per mitjans no electrònics, o
que, havent-se indicat que la licitació serà electrònica algun sobre hagi de presentar-se
per mitjans no electrònics, en l'interior de cada sobre es farà constar en full independent el
seu contingut, enunciat numèricament.
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13.6. En el cas que el licitador consideri que la seva proposició conté dades i documents
que són susceptibles de ser considerats confidencials, podrà presentar, d'acord amb
l'article 133 de la LCSP, una declaració en la qual indiqui quines dades i documents són
de caràcter confidencial, justificant-ho adequadament. Aquesta declaració s'ha de
presentar en el moment de presentar la seva oferta (Annex VII).
En el cas que les proposicions s'hagin de presentar per mitjans no electrònics, o que,
havent-se indicat que la licitació serà electrònica algun sobre hagi de presentar-se per
mitjans no electrònics, aquesta circumstància haurà a més de reflectir clarament
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma) en el mateix document assenyalat
com a tal.
Els documents i dades presentades pels licitadors poden ser considerats de caràcter
confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als seus interessos
comercials legítims o perjudicar la lleial competència entre les empreses del sector. De no
aportar aquesta declaració es considerarà que cap document o dada posseeix dit caràcter.
No es consideraran confidencials els documents que tinguin el caràcter de documents
d'accés públic, entenent-se per tals els dipositats en arxius i registres oficials i els
publicats en butlletins oficials de qualsevol àmbit.
La declaració de confidencialitat no podrà afectar la totalitat de l'oferta.
En cas que l'òrgan de contractació consideri que les dades i documents qualificats de
confidencials no tenen aquest caràcter, pot determinar quins tenen caràcter confidencial,
havent de motivar-ho en l’expedient.
14. Contingut de les proposicions
14.1. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma indicada en les
clàusules 12 i 13. La documentació general, la proposició econòmica i, si escau, la
proposició tècnica, es presentaran en els termes que s'estableixen a continuació.
14.1.1. Documentació general (sobre A).
a) Declaració responsable presentada d'acord amb el model del Document Europeu Únic
de Contractació establert pel Reglament d'execució (UE) 2016/7 de la Comissió de 5 de
gener de 2016.
El licitador ha de presentar el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), que
consisteix en una declaració formal per la qual declara que no es troba en cap de les
situacions en què hagi de o pugui ser exclòs de participar en el present procediment de
contractació, que compleix els criteris de selecció establerts en aquest plec i que es
compromet a presentar la documentació pertinent. Aquesta declaració ha d'estar signada
per qui tingui poder suficient per a això.
En el cas que la proposta d'adjudicació recaigui a favor seu, ha de presentar, prèviament a
l'adjudicació del contracte, els documents exigits en la clàusula 20.2 d'aquest plec. La
informació que s'ha de complir al DEUC és la que s'indica en la lletra I del Quadre de
característiques del contracte.
En l'emplenament del DEUC és convenient seguir les instruccions que figuren a l'Annex I
del Reglament d'execució (UE) 2016/7 i les orientacions contingudes en la Resolució de 6
d'abril de 2016, de la Direcció general del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica la
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Recomanació de la Junta Consultiva de contractació Administrativa sobre la utilització del
Document Europeu Únic de contractació que preveu la nova Directiva de contractació
pública.
Els licitadors poden obtenir el formulari DEUC en el lloc indicat en la lletra I del Quadre de
característiques del contracte. L’adreça de correu electrònic indicada al 'DEUC ha de ser
l'adreça de correu electrònic habilitada en què efectuar les notificacions, tal com estableix
la clàusula 10.4 d'aquest plec. Si el contracte està dividit en lots i els criteris de selecció
varien d'un lot a un altre, el DEUC s'ha d'emplenar per a cada lot o grup de lots a què
s'apliquin els mateixos requisits de solvència.
En el cas que el licitador recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses, ha de presentar
el seu propi DEUC i tants DEUC com entitats de què es tracti.
En el cas d'unió temporal d'empresaris, hauran de presentar tants DEUC com empreses
integrants de la unió, signats, cadascun, pels representants respectius.
b) El compromís de constitució d'unió temporal d'empreses, si escau. En el cas d'unió
temporal d'empresaris, s'haurà de presentar un compromís de constituir-se formalment en
unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. Aquest document ha d'anar
signat pels representants de cadascuna de les empreses integrants de la unió.
Els membres de la unió han d'indicar els noms i circumstàncies dels empresaris que la
componen i la participació de cadascun d'ells i han de designar un representant o
apoderat únic.
c) L'acreditació de la garantia provisional, si escau. Quan s'exigeixi garantia provisional,
ha de presentar el document acreditatiu d'haver-la constituït. En el cas de licitació per lots,
el resguard de la garantia provisional ha d'anar acompanyat d'una relació detallada dels
lots als quals es licita.
d) L'especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable
d'executar la prestació, i el compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per dur-lo a terme adequadament a què fa
referència la clàusula 5.2 d'aquest Plec en els casos en què s'hagi exigit en la lletra F.5 del
Quadre de característiques del contracte per a la concreció de les condicions de
solvència.
e) La declaració sobre la intenció de subscriure subcontractes a què es refereix l'article
215.2 a de l'LCSP quan així s'hagi exigit en la lletra Q del Quadre de característiques del
contracte. El licitador ha d'indicar en la declaració la part del contracte que tingui previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als
quals es vagi a encomanar la seva realització. Aquesta declaració no ha de contenir
informació que permeti conèixer l'import de l'oferta econòmica.
f) Una declaració sobre els documents i les dades de caràcter confidencial, si escau, de
conformitat amb la clàusula 13.6 d'aquest plec.
g) La declaració expressa relativa al grup empresarial a què pertany l'empresa i
comprensiva de totes les societats pertanyents a un mateix grup, en els termes que
estableix l'article 42 del Codi de comerç, quan diverses empreses del grup participin en el
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procediment. En el supòsit de no pertànyer a cap grup empresarial, la declaració es
realitzarà en aquest sentit.
h) La declaració sobre el compliment dels requisits a què es refereixen la clàusula 4.7
d'aquest plec i l'article 65.1, segon paràgraf, de l'LCSP, si escau.
i) La declaració sobre el compliment de les obligacions a què es refereixen l'article 129 de
l'LCSP i la clàusula 4.8 d'aquest plec, si escau.
j) Les empreses estrangeres han de presentar una declaració de submissió a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
k) Qualsevol altre document que segons aquest plec s'hagi d'incloure en aquest sobre.
14.1.2 Proposició econòmica (sobre B o B2: Proposició avaluable mitjançant l'aplicació de
fórmules). El licitador ha de presentar l’oferta econòmica segons el model de l'annex VI
d'aquest Plec. L'oferta ha d'estar signada per qui tingui poder suficient per a això, i no ha
de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta de la mateixa.
L'import ha d'expressar-se clarament en nombres i lletres. S'ha d'indicar l'import amb l'IVA
exclòs i, a continuació, com a partida independent, l'import de l'IVA que s'hagi de
repercutir. També s'ha d'indicar el tipus impositiu d'IVA aplicable a la prestació i l'import
total de l'oferta. Aquesta mateixa informació s'ha de fer constar, de manera desglossada,
en el cas que es tracti d'una licitació amb preus unitaris.
S'entén que l'oferta econòmica inclou totes les taxes i imposts, directes i indirectes, i
arbitris municipals que gravin l'execució del contracte.
En el cas que hi hagi una discrepància entre l'import expressat en nombres i l'import
expressat en lletres, prevaldrà l'expressat en lletres.
En el cas que l'oferta econòmica es presenti per mitjans electrònics i existeixi una
discrepància entre l'import que consta en lletres en el document que conté l'oferta
econòmica i l'import que el licitador indiqui en el camp estructurat de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic corresponent al
preu o import, prevaldrà el que consta en el document.
14.1.3. Proposició tècnica (Sobre B: Proposició avaluable mitjançant l'aplicació de
fórmules i / o sobre B2: Proposició avaluable mitjançant judici de valor). El licitador ha de
presentar la documentació relativa als criteris d'adjudicació que s'indica en la lletra C del
Quadre de criteris d'adjudicació del contracte. Aquesta documentació, que haurà d'estar
signada, s'ha d'incloure, segons cada cas, en el sobre B i / o en el sobre B2, d'acord amb
el que estableix la clàusula 13 i en la lletra C del Quadre de criteris d'adjudicació del
contracte d'aquest Plec.
Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun d'aquests criteris d'adjudicació, o
la mateixa no conté tots els requisits exigits, la proposició del licitador no serà valorada
respecte del criteri que es tracti. La documentació relativa als criteris d'adjudicació que
siguin avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules no s'ha d'incloure
en el sobre que conté la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant un judici
de valor. La infracció d'aquest mandat donarà lloc a l'exclusió del licitador.

50

La inclusió de documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguin avaluables
mitjançant un judici de valor en el sobre que conté la documentació relativa als criteris
avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules donarà lloc a la no
valoració d'aquesta documentació.
14.2. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar hauran de concórrer a la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
L'òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran demanar als licitadors que
presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per
al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.
No obstant això, quan l'empresari estigui inscrit en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic o figuri en una base de dades nacional d'un Estat
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema
d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests
siguin accessibles de manera gratuïta per a l'òrgan de contractació, no està obligat a
presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites
en els referits llocs.
14.3. Tota la documentació a presentar pels licitadors ha de ser còpia que tingui caràcter
d'autèntica conforme a la legislació vigent en la matèria o còpia simple o fotocòpia,
excepte el document acreditatiu de la garantia provisional, si escau, que, en el supòsit de
licitació no electrònica, haurà de ser l'original.
Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes derivats
de la qualitat de la còpia, l'Administració pot sol·licitar la confrontació de les còpies
aportades, per al que podrà requerir l'exhibició del document o de la informació original.
Els licitadors es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin, estant
subjectes a les conseqüències que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada
la veracitat del document. Tot això sense perjudici del dret que, en el supòsit de licitació no
electrònica, assisteix al licitador de presentar documentació original si així ho prefereix.
Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. La documentació
redactada en una altra llengua ha d'adjuntar la corresponent traducció oficial a la llengua
catalana o castellana.
15. Criteris d’adjudicació
15.1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta amb la millor
relació qualitat-preu o, si escau, millor relació cost-eficàcia, s'atendrà als criteris
directament vinculats a l'objecte del contracte, basats en els que preveu l'article 145 de la
LCSP, que s'indiquen, juntament amb la ponderació atribuïda a cadascun d'ells, o en ordre
decreixent quan no sigui possible ponderar, en la lletra A del Quadre de criteris
d'adjudicació del contracte.
En el cas que el procediment d'adjudicació s'articuli en diverses fases, la lletra D del
Quadre de criteris d'adjudicació del contracte indicarà en quines d'aquestes s'aplicaran els
diferents criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigit al licitador per continuar en
el procés selectiu.
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15.2. L'avaluació de les proposicions es realitzarà de conformitat amb les fórmules o el
mode de valoració respecte dels criteris d'adjudicació, establerts en la lletra B del Quadre
de criteris d'adjudicació del contracte.
15.3. En el present procediment podran establir criteris d'adjudicació que siguin avaluables
de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules i criteris d'adjudicació avaluables
mitjançant un judici de valor.
L’avaluació de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació
de fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la dels criteris d'adjudicació
avaluables mitjançant un judici de valor.
15.4. En el cas en què als criteris avaluables mitjançant un judici de valor se'ls atribueixi
una ponderació superior als criteris avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació
de fórmules, l'avaluació de les ofertes respecte als criteris avaluables mitjançant un judici
de valor es realitzarà en primer lloc un comitè d'experts constituït en els termes de l'article
146.2 de la LCSP, o, si no, per l'organisme tècnic especialitzat que s'indica en la lletra E
del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.
La designació dels membres del comitè d'experts o bé el procediment per efectuar-la
s'indica en la lletra F del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.
El criteri o els criteris concrets que se sotmeten a valoració del comitè d'experts o de
l'organisme tècnic especialitzat, el termini en què aquests han d'efectuar la valoració i els
límits màxims i mínims en què aquesta serà quantificada s'indiquen en el Quadre de
criteris d'adjudicació del contracte.
El resultat d'aquesta valoració haurà de ser argumentat i justificat en el corresponent
informe de valoració que s'incorporarà a l'expedient.
En un acte posterior, d'acord amb el que disposa la clàusula 17.2 d'aquest Plec, la Mesa
de contractació realitzarà la valoració de les ofertes respecte als restants criteris, i podrà
sol·licitar els informes que estimi oportuns.
Obtinguda la valoració de les ofertes respecte dels criteris esmentats, s'assignarà a
cadascuna d'elles els punts de ponderació corresponents a cada criteri.
15.5. En la lletra K del Quadre de característiques del contracte s'indiquen els paràmetres
que permeten identificar les ofertes anormalment baixes. En el cas que en aquesta lletra
no s'indiqui res i l'únic criteri d'adjudicació sigui el preu, s'aplicaran els paràmetres
objectius que s'estableixen reglamentàriament.
Quan s'identifiqui una proposició que pugui ser considerada anormalment baixa, s'ha de
donar audiència al licitador afectat i tramitar el procediment previst en els apartats 4 i 6 de
l'article 149 de la LCSP.
15.6. Obtinguda la puntuació respecte de cadascun dels criteris de totes les ofertes
presentades i no declarades anormalment baixes, se sumarà la puntuació total de
cadascuna d'elles, resultant seleccionada la qual obtingui major puntuació.
En el supòsit en què es produeixi igualtat en les proposicions des del punt de vista dels
criteris que serveixin de base per a l'adjudicació, la proposta d'adjudicació es realitzarà a
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favor del licitador que acrediti que compta amb un pla d'igualtat prèviament visat per
l'Institut Balear de la Dona o amb el distintiu empresarial, o bé l'acreditació equivalent en
matèria d'igualtat, expedit per l'òrgan competent estatal o autonòmic, de conformitat amb
la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
Si malgrat això encara persisteix la igualtat, la proposta d'adjudicació es realitzarà a favor
del licitador que acrediti el compliment de les circumstàncies que si és el cas, s'indiquen
per ordre de preferència, en la lletra G del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte
com a criteris de desempat, de conformitat amb l'article 147.1 de la LCSP.
En cas que no s'hagi indicat cap a aquesta lletra, la proposta d'adjudicació es realitzarà a
favor del licitador que acrediti el compliment de les circumstàncies que s'indiquen, de
forma ordenada, en l'article 147.2 de la LCSP.
16. Qualificació de la documentació general
16.1. Conclòs el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació procedirà
a la qualificació de la documentació general continguda en els sobres A presentats pels
licitadors.
Si observés defectes o omissions esmenables en la declaració responsable o a la resta de
la documentació presentada, ho notificarà al licitador corresponent, deixant constància
d'aquesta notificació en l'expedient, concedint-li un termini no superior a tres dies hàbils
perquè els esmeni. En aquest moment el licitador tindrà la consideració d'admès
provisionalment.
16.2. La presentació per part del licitador dels documents acreditatius del compliment dels
requisits previs a què fa referència la clàusula 20.2 d'aquest Plec, en lloc de o juntament
amb la declaració responsable, no donarà lloc a la seva qualificació per part de la Mesa de
contractació, que, en conseqüència, no atorgarà termini per esmenar els defectes o
omissions esmenables que, si s'escau, es puguin observar-se en els mateixos.
No obstant això, si en lloc de la declaració responsable es presentessin únicament aquells
documents, l'esmena ha de consistir en la presentació de la declaració responsable.
No es podrà atorgar un nou termini d'esmena si la declaració responsable que el licitador
presenta durant el termini d'esmena conté defectes o omissions, encara que siguin
esmenables.
16.3. En cas que l'òrgan de contractació faci ús de la facultat que li atorga la clàusula 14.2
d'aquest Plec, aquesta documentació s'ha de presentar en un termini de deu dies hàbils a
comptar de l'endemà del dia en què el licitador hagués rebut el requeriment.
Un cop presentada la documentació, la Mesa de contractació procedirà a la qualificació de
la documentació presentada en la forma establerta en la clàusula 16.1 d'aquest Plec.
A l'efecte de completar l'acreditació del compliment dels requisits previs, es podran
demanar del licitador els aclariments que es considerin oportuns sobre els certificats i
documents presentats, així com requerir-li per a la presentació d'altres documents
complementaris.
16.4. La comunicació dels defectes o omissions esmenables es realitzarà per mitjans
electrònics.
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La documentació que presenti el licitador en aquest moment haurà d'estar a disposició de
la Mesa de contractació abans de la finalització del termini per a esmenar.
La falta d'esmena en termini dels defectes o omissions advertits donarà lloc a la no
admissió del licitador.
Si la documentació d'un licitador conté defectes substancials o deficiències materials no
esmenables, no serà admès a la licitació.
17. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació
L’obertura de les proposicions presentades i la proposta d’adjudicació del contracte s’ha
de fer segons algun dels procediments que s’indiquen a continuació, en funció dels criteris
d’adjudicació i la seva forma d’avaluació. Cal deixar constància de totes les actuacions en
l’acta de la reunió corresponent de la mesa.
17.1. Procediment en el cas que només hi hagi criteris d’adjudicació del contracte
avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules
17.1.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A i fetes
les esmenes i, si escau, aportats els aclariments o documents complementaris requerits, o
transcorregut el termini que s’hagi conferit a aquest efecte, ha d’obrir les proposicions dels
licitadors admesos.
En el cas que en la portada i en la lletra I del quadre de característiques del contracte s’hagi
indicat que la licitació és electrònica, l’obertura dels sobres no es farà, amb caràcter
general, en acte públic.
En el cas que en la portada i en la lletra I del quadre de característiques del contracte s’hagi
indicat que la licitació no és electrònica, l’obertura dels sobres es farà en acte públic
conformement al procediment següent:
En primer lloc, el president ha d’informar els assistents del nombre de proposicions rebudes i
del nom dels licitadors, ha de comunicar el resultat de la qualificació de la documentació
general presentada en els sobres A, amb expressió dels licitadors admesos i dels no
admesos, i de les causes de la seva no admissió, i ha de convidar els assistents que formulin
les observacions que estimin oportunes, que s’han de reflectir en l’acta, sense que en aquest
moment la mesa pugui fer-se càrrec de documents que no hagin estat lliurats durant el
termini d’admissió d’ofertes o el d’esmena de defectes o omissions.
A continuació, el secretari de la mesa obrirà el sobre B1 dels licitadors admesos i llegirà les
proposicions formulades pels licitadors.
Un cop conclosa l’obertura de les proposicions, es pot donar per conclòs l’acte públic
d’obertura de proposicions.
17.1.2. La mesa de contractació, en el mateix acte o en un acte posterior, després de
sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, ha d’elevar a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació del contracte al licitador que ofereixi el millor preu o
cost, en cas que aquest sigui l’únic criteri d’adjudicació, o la proposta d’adjudicació raonada
que estimi adequada, que inclourà en tot cas la valoració dels criteris indicats en la clàusula
15 i en la lletra A del quadre de criteris d’adjudicació del contracte d’aquest plec.
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17.2. Procediment en el cas que hi hagi criteris d’adjudicació del contracte avaluables de
forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules i criteris d’adjudicació del contracte
que siguin avaluables mitjançant un judici de valor.
17.2.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A i fetes
les esmenes i, si escau, aportats els aclariments o documents complementaris requerits, o
transcorregut el termini que s’hagi conferit a aquest efecte, ha d’obrir els sobres B1 dels
licitadors admesos, que contenen la documentació de les proposicions relatives als criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor.
17.2.2. Un cop que la mesa de contractació hagi avaluat els criteris d’adjudicació, després de
sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, o, si escau, rebut l’informe del
comitè d’experts o de l’organisme tècnic especialitzat a què fa referència la clàusula 15.4
d’aquest plec, s’han d’obrir els sobres B2.
En el cas que en la portada i en la lletra I del quadre de característiques del contracte s’hagi
indicat que la licitació és electrònica, l’obertura dels sobres no s’ha de fer, amb caràcter
general, en acte públic.
En el cas que en la portada i en la lletra I del quadre de característiques del contracte s’hagi
indicat que la licitació no és electrònica, l’obertura dels sobres s’ha de fer en acte públic
conformement al procediment següent:
Un cop constituïda la mesa de contractació en la data assenyalada, i iniciat l’acte públic, el
president ha d’informar del resultat de l’avaluació relativa a les proposicions contingudes en
el sobre B1.
Tot seguit, el secretari de la mesa ha d’obrir els sobres B2 dels licitadors admesos i llegir les
proposicions formulades pels licitadors.
Un cop conclosa l’obertura de les proposicions, es pot donar per conclòs l’acte públic
d’obertura de proposicions.
17.2.3. La mesa de contractació, en el mateix acte o en un acte posterior, després de
sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, ha d’elevar a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació raonada que estimi adequada, que inclourà en tot cas
la valoració dels criteris indicats en la clàusula 15 i en la lletra A del quadre de criteris
d’adjudicació del contracte d’aquest plec.
18. Requeriment previ a l’adjudicació
A la vista de la proposta de la Mesa de contractació, l'òrgan de contractació o la unitat
gestora de l'expedient de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor
oferta perquè, dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en
què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació que s'especifica en les
clàusules 19 i 20, tant del licitador com d'aquelles altres empreses a les capacitats es
recorri, llevat que l'hagi presentat anteriorment.
Un cop presentada la documentació, la Mesa de contractació o la unitat gestora de
l'expedient de contractació procedirà a la qualificació de la documentació presentada pel
licitador.
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Si observa defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho
notificarà al licitador, deixant constància d'aquesta notificació en l'expedient, concedint-li
un termini no superior a tres dies hàbils perquè els esmeni.
Tant el requeriment esmentat com la comunicació dels defectes o omissions esmenables
es realitzaran, amb caràcter general, per mitjans electrònics, a través de la Plataforma de
Contractació del Sector Públic.
La documentació que presenti el licitador en aquest moment haurà d'estar a disposició de
la Mesa de contractació o la unitat gestora de l'expedient de contractació abans de la
finalització del termini per a esmenar.
A l'efecte de completar l'acreditació de la capacitat i la solvència del licitador, es podrà
demanar aquest els aclariments que es considerin oportuns sobre els certificats i
documents presentats, així com requerir-li per a la presentació d'altres documents
complementaris.
De no emplenar el requeriment en el termini assenyalat o de no esmenar-se en termini els
defectes o omissions advertits, o en el cas que la documentació del licitador contingui
defectes substancials o deficiències materials no esmenables, s'entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, i se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació,
excloent-ne l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia provisional que, si escau, el licitador hagués constituït, sense perjudici del que
estableix en l'article 71.2.a) de la LCSP.
Així mateix, en aquest cas, es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador
següent, per l'ordre en què hagin estat classificades les ofertes i sense necessitat de
ponderar novament els criteris d'adjudicació ni de tornar a calcular les puntuacions dels
licitadors.
19. Constitució de la garantia definitiva
19.1. El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà d'acreditar, en el termini de 10
dies hàbils des de l'endemà del dia en què hagi estat requerit per a això, la constitució de
la garantia definitiva per import del 5% de l'import final ofert pel licitador, o del pressupost
base de licitació, quan la quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris; o
del preu màxim fixat, en el cas dels contractes amb preus provisionals (lletra H.2 del
Quadre de característiques del contracte). Aquest percentatge es calcularà a partir dels
imports esmentats amb exclusió de l'IVA.
En el cas que s’eximeixi l'adjudicatari de l'obligació de constituir garantia definitiva,
s'indicarà així en la lletra H.2 del Quadre de característiques del contracte, en la qual
s'indiquen els motius de tal dispensa.
19.2. Si es fa constar en la lletra H.3 del Quadre de característiques del contracte, i
d'acord amb el que preveu l'article 107.2 de la LCSP, serà obligatori constituir una garantia
complementària d'un màxim del 5% de l'import final ofert pel licitador, pel percentatge
indicat en el Quadre esmentat.
19.3. La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en l'article 108
de la LCSP i s’ha de dipositar a la Tresoreria del Consell Insular de Menorca.
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La garantia constituïda mitjançant aval o contracte d’assegurança de caució ha de tenir la
verificació prèvia de la representació dels Serveis Jurídics del CIM.
En el cas que així s'indiqui en la lletra H.2 del Quadre de característiques del contracte, la
garantia podrà constituir-se, a instància del licitador, mitjançant retenció en el preu.
Aquesta retenció es durà a terme en el primer abonament i en els successius si cal o, si
s'escau, al pagament de l'import total del contracte.
L’acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.
19.4. Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, en variï el valor, es reajustarà
la garantia en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es notifiqui a
l'adjudicatari la resolució de modificació del contracte, d'acord amb el que disposa l'article
109.3 de la LCSP.
19.5. En el cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles al contractista, aquest haurà de reposar o ampliar aquella, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l'execució. En cas contrari, incorre en
causa de resolució.
19.6. Quan la garantia definitiva s'hagi constituït mitjançant contracte d'assegurança de
caució i la durada del contracte excedeix els cinc anys, el contractista podrà presentar
com a garantia definitiva un contracte d'assegurança de caució de termini inferior al de
durada del contracte, i en aquest cas està obligat, amb una antelació mínima de dos
mesos al venciment del contracte d'assegurança de caució, bé a prestar una nova
garantia, o bé a prorrogar el contracte d'assegurança de caució i acreditar-ho a l'òrgan de
contractació.
En cas contrari es confiscarà la garantia definitiva per aplicació de l'article 110.c) de la
LCSP.
20. Documentació a presentar licitador seleccionat per a l'adjudicació
20.1. El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà d'acreditar, en el termini màxim
de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà d’haver estat requerit, que compleix les
condicions de capacitat, representació i, si escau, solvència que s'exigeixen en aquest
plec, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i, a més, que ha constituït la garantia definitiva i, si és el cas, la garantia
complementària a què fa referència la clàusula 19, i que ha abonat l'import corresponent
als anuncis a què fa referència la clàusula 20.5 d'aquest Plec.
Igualment haurà d’acreditar la capacitat i solvència d'aquelles altres empreses a les quals
recorri.
Si és el cas, el licitador haurà, a més, d’acreditar que compleix amb els requisits a què es
refereixen la clàusula 4.7 d'aquest Plec i l'article 65.1, segon paràgraf, de la LCSP,
mitjançant la presentació de la corresponent documentació justificativa.
20.2. Per acreditar el compliment de les condicions de capacitat, representació i, si escau,
solvència que s'exigeixen en aquest plec, el licitador ha de presentar els documents que
s'indiquen a continuació, podent substituir alguns d'ells pel certificat a què fa referència la
clàusula 20.4 d'aquest Plec:
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a) L'acreditació de la personalitat de l’empresari.
Quan es tracti d'un empresari individual ha de presentar el document nacional d'identitat,
NIE, o, si escau, passaport, únicament en el cas que el licitador manifesta expressament
la seva oposició al fet que l'òrgan de contractació consulti d'ofici la informació relativa a la
seva identitat mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat, tal com preveu la
clàusula 12.5 d'aquest Plec. En cas que no hi hagi oposició, l'Administració comprovarà
d'ofici aquesta informació. En tot cas s'ha de presentar el passaport.
Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF de l'empresa i
l'escriptura de constitució, i / o modificació, si escau, adaptada degudament a la Llei i
inscrita en el Registre mercantil quan aquest requisit sigui exigible d'acord amb la
legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, haurà de presentar l'escriptura o el
document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent
registre públic.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o dels estats
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu hauran d'acreditar la seva capacitat
d'obrar mitjançant certificació d'inscripció en el registre corresponent o mitjançant la
presentació d'una declaració jurada o un certificat, d’acord amb el que estableix l'article
84.2 de la LCSP. A més hauran d'acreditar que es troben habilitades per realitzar la
prestació que constitueix l'objecte del contracte d'acord amb la legislació de l'Estat en què
es trobin establertes, quan l'estat esmentat exigeixi una autorització especial o la
pertinença a una determinada organització.
La resta d'empresaris estrangers hauran de justificar mitjançant informe que l'Estat de
procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la participació d'empreses
espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als enumerats a
l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. Aquest informe serà elaborat per
la corresponent Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a l'exterior i s'acompanyarà a la
documentació que es presenti. En els contractes subjectes a regulació harmonitzada es
prescindirà de l'informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats signataris
de l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç.
Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, cadascun
d'ells haurà d’acreditar la personalitat i capacitat, i hauran d'indicar els noms i
circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cada un d'ells, així
com la designació d'un representant o apoderat únic.
En el cas que en la portada d'aquest plec s'hagi indicat que es tracta d'un contracte
reservat, el licitador haurà d'acreditar, segons cada cas, que es tracta d'un Centre
Especial de Treball d'iniciativa social o una empresa d'inserció o una organització que
compleixi els requisits de la disposició addicional 48 de la LCSP, o que el contracte
s'executarà efectivament en el marc de programes d'ocupació protegida, mitjançant la
presentació dels documents acreditatius corresponents.
En el cas que preveu l'article 65.1, segon paràgraf, de la LCSP, i de conformitat amb la
clàusula 4.7 d'aquest Plec, el licitador haurà d'acreditar els requisits exigits.
b) L'acreditació de la representació, quan s'actuï mitjançant representant.
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Quan el licitador actuï mitjançant representant, s'haurà d'aportar el DNI, NIE o, si escau,
passaport del representant, únicament en el cas que el licitador manifesta expressament
la seva oposició al fet que l'òrgan de contractació consulti d'ofici la informació relativa a la
identitat del representant mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat, tal com
preveu la clàusula 12.5 d'aquest Plec. En cas que no hi hagi oposició, l'Administració
comprovarà d'ofici aquesta informació.
Aquesta comprovació no arriba al passaport, que s'ha de presentar en tot cas. Igualment
s'haurà d'aportar el document fefaent acreditatiu de l'existència de la representació i de
l'àmbit de les seves facultats per licitar i contractar, degudament inscrita, si escau, en el
Registre Mercantil, excepte en el cas que el licitador estigui inscrit en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic i el document estigui inscrit al Registre,
o, si no ho estan, pugui consultar el Registre Electrònic d'Apoderaments.
Aquest document ha d'estar validat pel Servei Jurídic de l'òrgan de contractació.
En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'ha de designar un representant o apoderat únic
de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que del
contracte es derivin fins a l'extinció del mateix, sense perjudici de l'existència de poders
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantia
significativa.
c) L'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, de
conformitat amb el que estableix la clàusula 5 d'aquest Plec i la lletra F del Quadre de
característiques del contracte.
Els licitadors han d'aportar la documentació acreditativa de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional que, si escau, s'indica en la lletra F del Quadre de
característiques del contracte.
A més, el licitador, si escau i d'acord amb el que preveu la clàusula 5.2 i la lletra F.5 del
Quadre de característiques del contracte d'aquest Plec, haurà de presentar els documents
que acreditin l'efectiva disposició dels mitjans els noms i qualificació professional que
s’hagi especificat i dels mitjans personals o materials que s’hagi compromès a adscriure a
l'execució del contracte.
Quan el licitador pretengui acreditar la seva solvència mitjançant la solvència i mitjans
d'altres entitats, de conformitat amb l'article 75 de la LCSP i la clàusula 5.6 d'aquest Plec,
haurà de justificar la suficiència d'aquests mitjans externs i presentar el corresponent
document de compromís escrit d’aquestes entitats. Aquest compromís haurà de fer
referència expressa al contracte objecte del procediment d'adjudicació.
Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar que totes les empreses que
integren la unió disposen de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
En cas que totes acreditin la seva solvència mitjançant la classificació, s'acumularan les
classificacions individuals com a contractistes de serveis dels membres de la unió
temporal d'empreses, a l'efecte de poder acreditar la classificació global indicada en
aquest Plec.
A efectes de determinar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional d'una
unió temporal d'empreses, s'acumularan les característiques acreditades per cadascuna
de les empreses integrants de la mateixa.
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d) L'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització
de les prestacions objecte del contracte.
e) Qualsevol altre document que segons aquest plec hagi de presentar-se en aquest
moment.
20.3. El licitador haurà d'acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb les regles que
s'indiquen a continuació.
No obstant això, de conformitat amb la clàusula 12.5 d'aquest plec, únicament haurà de
presentar la documentació acreditativa quan hagi manifestat expressament la seva
oposició al fet que l'Administració comprovi les dades d'ofici, o quan es tracti de la
informació relativa a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
20.3.1. L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries es
realitzarà presentant, mitjançant còpia que tingui caràcter d'autèntica conforme a la
legislació vigent en la matèria o còpia simple o fotocòpia, d'acord amb la normativa de
desenvolupament de la LCSP, l'últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques o el
document d'alta en aquest, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació de
pagament, juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en
la matrícula de l’impost.
En el supòsit que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits d'exempció de l'impost,
ha de presentar el document d'alta i una declaració responsable en què s'acrediti aquesta
circumstància.
El licitador que no estigui obligat a presentar totes o alguna de les declaracions o
documents corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, ha d'acreditar
aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.
L'Administració comprovarà d'ofici que el licitador està al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, llevat que el licitador hagi
manifestat la seva oposició expressa respecte de l'Administració de l'Estat, Segons
l'indicat en la clàusula 12.5 d'aquest Plec.
20.3.2. L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'autoritat administrativa
competent.
L'Administració comprovarà d'ofici que el licitador està al corrent en el compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social, llevat que el licitador hagi manifestat la seva
oposició expressa, segons el que indica la clàusula 12.5 d'aquest Plec.
En el supòsit que hagi de tenir-se en compte alguna exempció, s'haurà d'acreditar aquesta
circumstància mitjançant declaració responsable.
20.3.3. Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats
membres de la Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espanya hauran de presentar
certificació expedida per autoritat competent en el país de procedència, acreditativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les corresponents obligacions tributàries.
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Així mateix hauran de presentar certificació, també expedida per autoritat competent, en la
qual s'acrediti que es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que
s'exigeixin al país de la seva nacionalitat.
Tota la documentació relacionada en aquest apartat haurà de referir-se als dotze últims
mesos.
20.4. La inscripció del licitador en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del Sector Públic l'eximeix d'aportar la documentació relativa a la personalitat i capacitat
d'obrar, i la representació, així com l'habilitació professional o empresarial i, si escau, la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional o la classificació i altres
circumstàncies que, respectivament, es requereixin o es considerin bastant en aquest
contracte, sense perjudici de l'obligació de presentar la documentació exigida que no
consti en el certificat.
El licitador haurà de presentar una declaració responsable en què manifesti que les
circumstàncies reflectides en el mateix no han experimentat variació.
En el cas dels empresaris estrangers d'un Estat membre de la Unió Europea o signatari de
l'Espai Econòmic Europeu, l'acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de
prohibicions de contractar es podrà realitzar, en els casos en què sigui possible,
mitjançant consulta a la corresponent llista oficial d'empresaris autoritzats per contractar
establerta per un Estat membre de la Unió Europea, o bé mitjançant l'aportació de la
documentació acreditativa dels esmentats extrems.
20.5. El licitador haurà d'acreditar l'abonament dels anuncis d'aquesta licitació en els
butlletins oficials i a la premsa, si n'hi ha, fins al límit màxim indicat en la lletra N del
Quadre de característiques del contracte.
20.6. Tota la documentació a presentar pels licitadors ha de ser còpia que tingui caràcter
d'autèntica conforme a la legislació vigent en la matèria o còpia simple o fotocòpia.
Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes derivats
de la qualitat de la còpia, l'Administració pot sol·licitar la confrontació de les còpies
aportades, per al que podrà requerir l'exhibició del document o de la informació original.
Els licitadors es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin, estant
subjectes a les conseqüències que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada
la veracitat del document. Tot això sense perjudici del dret que, en el supòsit de licitació no
electrònica, assisteix al licitador de presentar documentació original si així ho prefereix.
Els documents s'han de presentar en llengua catalana o castellana.
La documentació redactada en una altra llengua ha d'adjuntar la corresponent traducció
oficial a la llengua catalana o castellana.
21. Adjudicació
21.1. L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació. Aquest termini quedarà en suspens fins que
no hagi transcorregut el termini concedit, si escau, per esmenar.
21.2. L'adjudicació del contracte, que en tot cas haurà de ser motivada, es notificarà als
candidats o licitadors i es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació.
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21.3. Si l’únic criteri d’adjudicació del contracte és el preu, l’òrgan de contractació ha de
dictar l’acord d’adjudicació en el termini màxim de quinze dies naturals, comptadors des
de l’endemà d’haver obert les proposicions.
Si per adjudicar el contracte es tenen en compte una pluralitat de criteris, o si s’utilitza un
únic criteri i és el cost inferior al cicle de vida, el termini màxim per adjudicar és de dos
mesos comptadors des de l’obertura de les proposicions, llevat que se n’hagi establert un
altre en la lletra I del Quadre de característiques del contracte.
Aquests terminis s'ampliaran en quinze dies hàbils quan s'hagi identificat alguna oferta
incursa en presumpció d’anormalitat.
21.4. Transcorregut aquest termini sense haver-se produït l'adjudicació, els licitadors
tindran dret a retirar les seves ofertes i, s’hi n’hi ha, a la devolució de les garanties
provisionals constituïdes.
21.5. L'adjudicació s'ha de dictar en tot cas, sempre que alguna de les ofertes
presentades reuneixi els requisits exigits en el Plec de clàusules i no es pot, en aquest
cas, declarar deserta la licitació.
No obstant això, en els termes prevists en l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de contractació,
abans de formalitzar el contracte, pot decidir no adjudicar o no celebrar el contracte per
raons d’interès públic o pot desistir del procediment tramitat quan presenta una infracció
no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació.
En aquests casos s’ha de compensar els candidats aptes per participar en la licitació o
licitadors per les despeses en què haguin incorregut en la forma prevista a l'anunci o en la
lletra L del Quadre de característiques del contracte o, si no, d'acord amb els criteris de
valoració aplicats per al càlcul de la responsabilitat patrimonial de l'Administració, a través
dels tràmits del procediment administratiu comú.
III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
22. Formalització del contracte
22.1. L'adjudicatari queda obligat a subscriure, dins el termini establert en l'article 153 de
la LCSP, el document administratiu de formalització del contracte, al qual s'unirà i formarà
part del contracte, l'oferta de l'adjudicatari i un exemplar del Plec de clàusules
administratives particulars i de les prescripcions tècniques.
Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dins el mateix termini i amb
anterioritat a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de constitució
com a tal i el NIF assignat.
El contracte podrà ser subscrit electrònicament o a la seu de l'òrgan de contractació o en
el lloc que aquest indiqui.
El contracte es perfecciona amb la formalització.
22.2. El document en què es formalitzi el contracte serà en tot cas administratiu, i és títol
vàlid per accedir a qualsevol registre públic.
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Això no obstant, el contracte es formalitzarà en escriptura pública quan així ho sol·liciti el
contractista, a compta del qual seran les despeses derivades del seu atorgament.
22.3. Si per causa imputable a l'adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el
termini indicat, l'Administració li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació,
excloent-ne l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici del que estableix l'article 71.2.b)
de la LCSP.
En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent, per l'ordre del qual s’haguessin
classificat les ofertes, prèvia la presentació de la documentació que s'especifica en les
clàusules 19 i 20, tant del licitador com d'aquelles altres empreses a les capacitats de les
quals es recorri, tret que s’hagués presentat anteriorment, de conformitat amb el que
estableix la clàusula la 18 d'aquest Plec.
Si les causes de no-formalització són imputables a l'Administració, s'ha d'indemnitzar el
contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.
22.4. Quan el contracte impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter personal del
tractament de les quals sigui responsable l'entitat contractant, el contractista tindrà la
consideració d'encarregat del tractament. Quan finalitzi la prestació contractual les dades
de caràcter personal així com qualsevol suport o document en què constin hauran de ser
destruïdes o retornades a l'entitat contractant responsable, o a l'encarregat de tractament
que aquesta hagués designat.
En el cas que un tercer tracti dades personals per compte del contractista, encarregat del
tractament, s'han de complir els requisits establerts en la disposició addicional 25 de la
LCSP.
En tot cas i quan el contractista tingui accés a aquestes dades, serà necessari que en el
contracte, o en un document independent, s'incloguin les clàusules precises a fi de regular
aquest accés, en els termes i amb el contingut prevists en la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, i de conformitat amb la disposició addicional 25
de la LCSP.
IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
23. Responsable del contracte
L'òrgan de contractació designarà una persona física o jurídica, vinculada a l'ens
contractant o externa a aquest, com a responsable del contracte, que en supervisarà
l'execució del mateix, i comprovarà que la seva realització s'ajusta al que estableix el
contracte, i adoptarà les decisions i cursarà al contractista les ordres i instruccions
necessàries a fi d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
El responsable del contracte és el que figura, si escau, en la portada d'aquest Plec, a qui
correspon, per tant, la direcció i inspecció de l'execució del contracte, i pot ser auxiliat per
col·laboradors que integraran l'equip de direcció.
24. Obligacions del contractista
24.1. El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
contracte i en el present Plec de clàusules administratives particulars, i observarà
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fidelment el que estableix el Plec de prescripcions tècniques, així com les instruccions
que, si escau, li doni per escrit el responsable del contracte designat per l'òrgan de
contractació.
En el cas de contractes per unitats d'execució o de temps, el contracte s'executarà
mitjançant la realització de tantes unitats de les que integren l'objecte del contracte com
sol·liciti l'Administració, s'ha d'executar el treball objecte del contracte en el termini màxim
assenyalat en la clàusula 8 d'aquest Plec o en el que hagi ofert el contractista en la seva
proposició si és menor.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i serveis realitzats.
24.2. El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els termes
previstos en la clàusula 8 d'aquest plec.
24.3. L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista.
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin, per si
o per personal o mitjans dependents del mateix, a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi l'execució del contracte.
El contractista serà responsable igualment dels danys i perjudicis que s'originin durant
l'execució del contracte, tant per a l'Administració com a tercers, per omissions, errors,
utilització de mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
Si el contracte s'executa de forma compartida amb més d'un professional, tots hauran de
respondre solidàriament d'aquestes responsabilitats.
24.4. El contractista haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les
disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de
l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció
sociolaboral de les persones amb discapacitat, i l'obligació de contractar un nombre o
percentatge específic de persones amb discapacitat, així com l'obligació de complir les
condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació, i
fer-se càrrec del personal necessari per a la realització de l'objecte del contracte, respecte
del qual tindrà, a tots els efectes, la condició d'empresari.
El personal que el contractista destini a l'execució del contracte no tindrà vinculació laboral
ni de qualsevol altre tipus amb el Consell Insular de Menorca. Aquest personal quedarà
exclusivament sota el poder de direcció del contractista, sense perjudici de les facultats
que la normativa de contractació reconeix a l'òrgan de contractació.
En conseqüència, la direcció i la gestió del contracte corresponen al contractista, de
manera que aquest assumeix un risc empresarial veritable i les facultats de direcció i
control respecte dels treballadors, de manera que aquestes tasques no corresponen a
l'entitat contractant, que únicament té facultats de control, i tot això amb independència de
les relacions de col·laboració entre les parts perquè el contracte s'executi correctament.
24.5. En el supòsit en què el contracte sigui de tracte successiu, el contractista estarà
obligat a presentar un programa de treball, quan així s'indiqui en la lletra O del Quadre de
característiques del contracte, que haurà de ser aprovat per l'òrgan de contractació.

64

24.6 En els casos en què així ho exigeixi una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord
de negociació col·lectiva d'eficàcia general, el contractista tindrà l'obligació de subrogar-se
com a ocupador en determinades relacions laborals. En compliment de l'obligació
establerta en l'article 130 de la LCSP, la informació sobre les condicions dels contractes
dels treballadors als quals afecti la subrogació es detallen en la lletra W del Quadre de
característiques del contracte.
Aquestes previsions en relació amb la subrogació de treballadors seran també aplicables
als socis treballadors de les cooperatives quan aquests estiguessin adscrits al servei o
activitat objecte de la subrogació.
Quan l'empresa que vingués efectuant la prestació objecte del contracte a adjudicar fos un
Centre Especial de Treball, l'empresa que resulti adjudicatària tindrà l'obligació de
subrogar-se com ocupador de totes les persones amb discapacitat que vinguessin
desenvolupant la seva activitat en l'execució del contracte.
Sense perjudici de l'aplicació, si escau, del que estableix l'article 44 del text refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,
el contractista tindrà l'obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats
per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, encara en el
cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats pel nou contractista, sense que
en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim.
En aquest cas, l'Administració, un cop acreditada la manca de pagament dels esmentats
salaris, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el
pagament dels esmentats salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva fins que no
s’acrediti l'abonament d'aquests.
Quan, a la finalització del present contracte, hagi de produir-se la subrogació a què es
refereix el paràgraf primer, el contractista haurà de proporcionar a l'òrgan de contractació,
a requeriment d'aquest o, en tot cas, amb una antelació mínima de 4 mesos a la
finalització del termini d'execució del contracte, la informació relativa a la relació i les
condicions laborals dels treballadors que hagin de ser objecte de subrogacions
successives, en els termes expressats en l'article 130.1 de la LCSP.
Es pot establir una antelació mínima superior per al compliment d'aquesta obligació en la
lletra W del Quadre de característiques del contracte.
24.7. El contractista haurà de guardar sigil respecte de les dades o antecedents que, no
essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i hagin arribat al
seu coneixement en ocasió del mateix.
24.8. En els casos en què la naturalesa de l'objecte del contracte ho permeti,
l'Administració adquirirà la propietat intel·lectual o industrial del treball objecte del
contracte des de l'inici, i són responsabilitat del contractista els perjudicis que es puguin
derivar contra aquest dret de propietat per actuacions a ell imputables.
24.9. En el cas en què el contracte tingui per objecte el desenvolupament i la posada a
disposició de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial, i llevat
que en la lletra Z del Quadre de característiques del contracte s'estableixi el contrari,
l'execució del contracte comporta la cessió a l'Administració contractant del dret d'ús
d'aquests productes, podent aquesta, a més, autoritzar-ne l'ús als ens, organismes i
entitats pertanyents al sector públic.
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24.10. 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 se li hagués donat el
referit caràcter en la lletra X del Quadre de característiques del contracte d'aquest Plec o
en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest
deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta
informació, llevat que en el Quadre esmentat o en el contracte s'estableixi un termini
major.
24.11. En el supòsit en què l'objecte del contracte sigui l'elaboració d'un projecte d'obres,
el contractista redactor del projecte haurà de lliurar el projecte objecte de la contractació
acompanyat d'una còpia en suport informàtic o el nombre de còpies que, si escau,
s'indiquin en la lletra Z del Quadre de característiques del contracte.
Serà responsabilitat del contractista els danys i perjudicis que durant l'execució o
explotació de les obres es causin tant a l'Administració com a tercers, per defectes i
insuficiències tècniques del projecte o pels errors materials, omissions i infraccions de
preceptes legals o reglamentaris en què el mateix hagi incorregut imputables a aquell,
d'acord amb el que estableix l'article 315.2 de la LCSP, a excepció dels defectes que es
puguin apreciar que siguin conseqüència directa i immediata d'una actuació o ordre de
l'Administració.
Així mateix, si el pressupost d'execució de l'obra prevista en el projecte es desvia en més
d'un 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a
conseqüència d'errors o omissions imputables al contractista, aquest haurà de abonar una
indemnització a l'Administració, de conformitat amb el que estableix l'article 315.1 de la
LCSP.
Quan el projecte inclogui un estudi geotècnic i el mateix no hagués previst determinades
circumstàncies que suposin un increment en més del 10% del preu inicial del contracte en
execució, a l'autor o autors del mateix els serà exigible la indemnització que estableix
l'article 315 de la LCSP, si bé el percentatge del 20% que aquest indica en el seu apartat 1
ha de substituir-se, a aquests efectes, pel 10%.
24.12. En el supòsit que l'objecte de la contractació inclogui la direcció d'obra, bé en
missió completa o bé en missió parcial, i en el contracte d'execució de l'obra s'admeti la
subcontractació, el director de l'obra haurà de vetllar pel correcte compliment dels requisits
i règim establerts en la normativa reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció.
24.13. En el supòsit en què l'objecte del contracte sigui un servei que comporti prestacions
directes a favor de la ciutadania, han de complir les prescripcions establertes en l'article
312 de la LCSP.
24.14. El contractista està obligat a complir amb les condicions especials en relació amb
l'execució del contracte que, de conformitat amb l'article 202 de la LCSP, s'hagin establert
en la lletra M del Quadre de característiques del contracte d'aquest Plec, ja instar, si és el
cas, a tots els subcontractistes que participin en l'execució del contracte a complir-les
igualment.
24.15. El contractista està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota
la informació necessària per al compliment per aquella de les obligacions previstes en el
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Títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
25. Despeses i imposts per compte del contractista
25.1. Són a compte del contractista totes les despeses derivades de la publicació de la
licitació del contracte, tant en butlletins oficials com, si escau, en altres mitjans de difusió,
quantes vegades determini l'òrgan de contractació i fins a la quantia màxima especificada
en la lletra N del Quadre de característiques del contracte.
25.2. Tant en les ofertes presentades pels interessats, com en els pressupostos
d'adjudicació s'entenen compresos totes les taxes i imposts, directes i indirectes, i arbitris
municipals que gravin l'execució del contracte, que aniran a compte del contractista, llevat
de l'IVA que hagi de ser repercutit i suportat per l'Administració, que s'indicarà com a
partida independent.
Es consideren també incloses en la proposició de l'adjudicatari i en el preu del contracte
totes les despeses que resultin necessàries per a l'execució del contracte, inclosos els
possibles desplaçaments.
Quan l'objecte del contracte sigui la redacció de projecte i / o direcció d'obres, també
s'entenen compresos els drets de visats dels projectes i direccions d'obres.
26. Pagament del preu
26.1. El pagament del preu del contracte es podrà fer de manera total o parcial, mitjançant
abonaments a compte o, en el cas de contractes de tracte successiu, mitjançant
pagament en cadascun dels venciments que s'hagin estipulat.
El pagament del preu es farà d'acord amb els terminis previstos a la clàusula 8 d'aquest
Plec i amb la lletra P del Quadre de característiques del contracte, i previ informe
favorable o conformitat del funcionari o òrgan directiu que rebi o supervisi el treball o, si
escau, del designat per l'òrgan de contractació com a responsable d'aquest.
26.2. El pagament es farà contra factura, expedida d'acord amb la normativa vigent,
degudament conformada per la unitat o òrgan directiu que rebi el treball o, si escau, pel
designat com a responsable del contracte.
El contractista haurà d'utilitzar factures electròniques quan l'import de la factura sigui
superior a 5.000 euros, amb l'IVA inclòs. Queden excloses d'aquesta obligació les factures
d'import igual o inferior a l'indicat.
Les factures electròniques es presentaran a través de la plataforma face, accessible a
l'enllaç següent: https://face.gob.es/es.
Les factures en paper s'han de presentar davant el registre administratiu del destinatari de
la prestació contractada. Les factures hauran de contenir les dades següents:
La identificació de l'òrgan de contractació, assenyalat en la portada d'aquest Plec.
La identificació de l'òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública,
assenyalat en la lletra P del Quadre de característiques del contracte.
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La identificació del destinatari de la prestació contractada, assenyalat en la portada
d'aquest plec (Responsable del contracte, Unitat encarregada del seguiment i execució del
contracte).
26.3. El contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans legalment
establerts, el seu dret a cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió tingui
efectes, i l'Administració expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, cal
que es notifiqui fefaentment a aquesta última l'acord de cessió.
26.4. El contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per l'import de les
operacions preparatòries de l'execució del contracte i que estiguin compreses en l'objecte
d'aquest, en les condicions assenyalades, si escau, en la lletra P del Quadre de
característiques del contracte, i s'han d'assegurar els pagaments mitjançant la prestació
de garantia.
27. Incompliment del contracte
27.1. Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total del contracte, l'Administració podrà optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte, amb pèrdua, si escau, de la
garantia constituïda, o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, o per les penalitats que
s'hagin establert en la lletra S del Quadre de característiques del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del
mateix o acordar la continuïtat de l'execució amb imposició de noves penalitats. Aquesta
mateixa facultat tindrà l'Administració respecte a l'incompliment per part del contractista
dels terminis parcials o quan la demora en el compliment d'aquells faci presumir
raonablement la impossibilitat del compliment del termini total.
27.2. La imposició de penalitat no exclou la indemnització a què pugui tenir dret
l'Administració pels danys i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista.
27.3. La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de
l'Administració.
27.4. Si hi ha retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al
contractista, l'Administració podrà, a petició d'aquest o d'ofici, concedir la pròrroga
adequada, d'acord amb el que disposa l'article 195.2 de la LCSP.
27.5. En el cas que el contractista realitzi defectuosament l'objecte del contracte, l'òrgan
de contractació podrà, de conformitat amb l'article 192.1 de la LCSP, imposar una penalitat
proporcional a la gravetat de l'incompliment, en una quantia que no podrà ser superior al
10% del preu del contracte.
En el cas que el contractista incompleixi el compromís de dedicar o adscriure a l'execució
del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això, a què es refereixen
l'article 76.2 de la LCSP, les clàusules 5.2 i 20.2.c) i la lletra F.5 del Quadre de
característiques del contracte d'aquest Plec, l'òrgan de contractació ha, de conformitat
amb l'article 192.1 de la LCSP, optar per resoldre el contracte, en el cas que se li hagi
atribuït caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1.f) de la
LCSP, amb confiscació de la garantia constituïda, o bé imposar una penalitat proporcional
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a la gravetat de l'incompliment, en una quantia que no podrà ser superior al 10% del preu
del contracte.
En el cas que el contractista incompleixi les condicions especials d'execució del contracte
establertes en la clàusula 24.14 i en lletra M del Quadre de característiques del contracte
d'aquest plec, l'òrgan de contractació pot, de conformitat amb l'article 202 de la LCSP,
establir penalitats o atribuir-los el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de
l'article 211.1.f) de la LCSP.
La quantia de cada penalitat no podrà ser superior al 10% del preu del contracte.
L'incompliment d'aquestes condicions podrà ser considerat infracció greu als efectes que
estableix l'article 71.2.c) de la LCSP si així s'indica en la lletra M del Quadre de
característiques del contracte.
El total de les penalitats que s'imposin per aquests incompliments no podrà superar el
50% del preu del contracte.
Quan l'incompliment o el compliment defectuós de la prestació afecti a característiques de
la mateixa que s'hagin tingut en compte per definir els criteris d'adjudicació, l'òrgan de
contractació pot, de conformitat amb l'article 122.3 de la LCSP, establir penalitats o atribuir
a compliment puntual d'aquestes característiques el caràcter d'obligació contractual
essencial als efectes de l'article 211.1.f) de la LCSP.
La quantia de cada penalitat no podrà ser superior al 10% del preu del contracte. Es farà
el que indiquen en la lletra U del Quadre de característiques del contracte.
27.6. Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert
parcialment l'execució de les prestacions definides en el contracte, l'òrgan de contractació
podrà, de conformitat amb l'article 192.2 de la LCSP, optar, ateses les circumstàncies del
cas, per la seva resolució o per imposar les penalitats previstes en la lletra S del Quadre
de característiques del contracte.
27.7. En el cas que el contractista hagi incomplert l'obligació de proporcionar informació
relativa a les relacions i condicions laborals dels treballadors a què es refereix la clàusula
24.6, l'Administració haurà, de conformitat amb l'article 130.4 de la LCSP, imposar una
penalitat en una quantia que podrà arribar al 10% del pressupost del contracte.
27.8. L'incompliment pel contractista en l'execució del contracte de les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el dret de la Unió
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l'Estat i en particular les que
estableix l'annex V de la LCSP, i especialment, els incompliments o els retards reiterats en
el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels
convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc, de conformitat amb l'article 201 de
la LCSP, a la imposició de les penalitats a què es refereix l'article 192 de la LCSP, la
quantia no podrà ser superior al 10% del preu del contracte.
27.9. Quan el contractista hagués infringit les condicions establertes a l'article 215.2 de la
LCSP per a procedir a la subcontractació, o no hagués acreditat l'aptitud del
subcontractista o les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o les que
fan urgent la subcontractació, l'Administració pot imposar una penalitat de fins a un 50%
de l'import del subcontracte o resoldre el contracte, sempre que es compleixin els requisits
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establerts en l'article 211.1.f) segon paràgraf de la LCSP. Es farà el que indiquen en la
lletra U del Quadre de característiques del contracte.
27.10. Quan el contractista hagi incomplert un contracte de serveis que comporti
prestacions directes a favor de la ciutadania i de tal incompliment es deriva una
pertorbació greu i no reparable per altres mitjans en el servei i l'Administració no decidís la
resolució del contracte, pot acordar el segrest o intervenció del mateix fins que aquella
desaparegui, de conformitat amb l'article 312.d) de la LCSP. En tot cas, el contractista
haurà d'abonar a l'Administració els danys i perjudicis que efectivament li hagi ocasionat.
27.11. Quan l'objecte del contracte sigui l'elaboració d'un projecte d'obres, s'estarà al que
preveu l'article 314 de la LCSP quant a l'incompliment del contractista de l'obligació
d'esmenar els errors i corregir les deficiències detectades.
28. Cessió del contracte i subcontractació
28.1. Els drets i obligacions que dimanen del contracte podran ser cedits pel contractista a
un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva
de la competència en el mercat, sempre que es compleixin els requisits que estableix
l'article 214.2 de la LCSP.
No podrà autoritzar-se la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial
de les característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
28.2. Llevat que, de conformitat amb les lletres d) i e) de l'article 215.2. de la LCSP en la
lletra Q del Quadre de característiques del contracte es prohibeixi la subcontractació, el
contractista podrà subcontractar amb tercers l'execució parcial del contracte en les
condicions que s'indiquin en el Quadre esmentat, de conformitat amb l'article 215 de la
LCSP, excepte les tasques crítiques que hagin de ser executades directament pel
contractista principal que s'indiquen en aquesta lletra.
Quan així s'hagi indicat en la lletra Q del Quadre de característiques del contracte, el
licitador ha de presentar una declaració sobre la part del contracte que tingui previst
subcontractar, en els termes de l'article 215.2.a) de la LCSP.
En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit a l'òrgan de contractació, després
de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan s'iniciï l'execució d'aquest, la
intenció de celebrar els subcontractes, de conformitat amb l'article 215.2.b) de la LCSP.
Així mateix haurà d'acreditar que el subcontractista no es troba incurs en prohibició de
contractar d'acord amb l'article 71 de la LCSP. L'acreditació de l'aptitud del subcontractista
podrà realitzar-se immediatament després de la celebració del subcontracte si aquesta és
necessària per atendre a una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures
urgents i així es justifica suficientment.
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El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi la informació facilitada durant l'execució del contracte principal, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
28.3. El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el preu
pactat en els terminis i condicions que s'indiquen a l'article 216 de la LCSP.
L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista
hagi d'efectuar als subcontractistes o subministradors que participin en el contracte.
En aquest cas, el contractista remetrà a l'Administració, quan aquesta li ho sol·liciti, una
relació detallada dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte
quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb les condicions de subcontractació
o subministrament de cada un d'ells que guardin una relació directa amb el termini de
pagament.
Així mateix, aportarà, a sol·licitud de l'Administració, un justificant del compliment dels
pagaments a aquells un cop acabada la prestació dins dels terminis de pagament
legalment establerts a l'article 216 de la LCSP i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en
el que li sigui d'aplicació.
Aquestes obligacions es consideren condicions especials d'execució, l'incompliment, a
més de les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic, permetrà la imposició de les
penalitats que a aquest efecte s'estableixen, si escau, en la lletra S del Quadre de
característiques del contracte. Si allí no s’indiqués cap, s'aplicarà el que preveu la clàusula
27.5. d'aquest Plec respecte de les condicions especials d'execució.
Les actuacions de comprovació i d'imposició de penalitats al contractista per incompliment
seran obligatòries en el cas que el valor estimat del contracte superi els 5 milions d'euros
o l'import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, en
relació als pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el
contractista principal el compromís de realitzar determinades parts del contracte.
28.4. En la lletra Q del Quadre de característiques del contracte s'indica la possibilitat que
en aquest contracte l'Administració realitzi pagaments directes als subcontractistes, de
conformitat amb la disposició addicional 51 de la LCSP, sense perjudici del que preveuen
els articles 216 i 217 i sempre que es compleixin les condicions establertes a l'article 215.
Els pagaments efectuats a favor del subcontractista s'entendran realitzades per compte
del contractista principal, mantenint en relació amb l'Administració contractant la mateixa
naturalesa d'abonaments a bon compte que la de les certificacions d’obra.
En cap cas serà imputable a l'Administració el retard en el pagament derivat de la manca
de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.
29. Modificació del contracte
El contracte es podrà modificar per raons d'interès públic en les condicions i amb l'abast i
els límits expressats, si escau, en la lletra T del Quadre de característiques del contracte,
de conformitat amb els articles 190, 203 i 204 i la disposició addicional 33 de la LCSP,
sempre que no s'alteri la naturalesa global del contracte inicial i no suposi l'establiment de
nous preus unitaris no previstos en el contracte.
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No obstant això, el contracte també es podrà modificar quan hi concorrin les
circumstàncies previstes expressament en l'article 205 de la LCSP. Aquestes
modificacions podran ser obligatòries per al contractista segons el que indica l'article 206
de la LCSP. La modificació del contracte es farà d'acord amb el procediment regulat en
l'article 191 de la LCSP, amb les particularitats que preveu l'article 207 de la LCSP, i
s'haurà de formalitzar conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP i publicar segons el
que estableixen els articles 207 i 63 de la LCSP.
En el cas que la determinació del preu es realitzi mitjançant unitats d'execució, no tindran
la consideració de modificacions la variació que durant la correcta execució de la prestació
es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les
previstes en el contracte, les quals podran ser recollides en la liquidació, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.
30. Suspensió del contracte
Si l'Administració acorda la suspensió del contracte o aquella té lloc per l'aplicació del que
disposa l'article 198.5 de la LCSP, s'estendrà una acta, d'ofici o a sol·licitud del
contractista, en la qual es consignaran les circumstàncies que l'han motivat i la situació de
fet en l'execució d'aquell.
Acordada la suspensió, l'Administració abonarà al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest, que es xifraran d'acord amb el que disposa l'article 208.2
de la LCSP.
V. ACABAMENT DEL CONTRACTE
31. Compliment del contracte
31.1. El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat
del seu objecte, de conformitat amb el que estableix aquest Plec i, si escau, en el de
prescripcions tècniques i a satisfacció de l'Administració, la conformitat de la qual es farà
constar de forma expressa en el termini d'un mes d'haver-se lliurat o realitzat l'objecte del
contracte, o en el termini que es determini en la lletra V del Quadre de característiques del
contracte. Si n’és el cas, es comunicarà a la Intervenció del CIM el dia de l'acte de
lliurament, per a la seva assistència en les seves funcions de comprovació de la inversió.
31.2. L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la
realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió
de la recepció. Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, l'Administració pot rebutjar i
queda exempta de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del
preu satisfet.
31.3. Els contractes de mera activitat o de mitjans s'extingiran pel compliment del termini
inicialment previst o les pròrrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de
l'Administració de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual
incompliment detectat amb posterioritat.
31.4. Podrà fer-se recepció parcial de les parts del contracte susceptibles de ser
executades per fases i de ser utilitzades de forma separada o independent.
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31.5. Quan l'objecte del contracte sigui l'elaboració d'un projecte d'obres, s'estarà al que
preveuen els articles 314 i 315 de la LCSP.
31.6. Dins el termini de 30 dies a comptar de la data de l'acta de recepció o conformitat,
s'ha d'acordar, si escau i quan la naturalesa del contracte ho exigeixi, i notificar al
contractista la liquidació corresponent del contracte i abonar-li, en si s'escau, el saldo
resultant.
32. Rescissió i extinció del contracte
32.1. A més dels supòsits de compliment, el contracte s'extingirà per la seva rescissió,
acordada per la concurrència d'alguna de les causes previstes en els articles 211 i 313 de
l'LCSP i donarà lloc als efectes preveuen els articles 213 i 313 de l'LCSP.
En el supòsit en què l'objecte del contracte sigui un servei que comporti prestacions
directes a favor de la ciutadania, seran també causes de resolució, de conformitat amb
l'article 312 de la LCSP, les assenyalades en les lletres c, d i f de l'article 294 de l'LCSP.
En els casos en què s'exigeixi el deure de guardar sigil, produirà igualment la resolució del
contracte, l'incompliment pel contractista de l'obligació de guardar sigil a què es refereix la
clàusula 24.7 d'aquest plec, respecte a les dades o antecedents que, no sent públics o
notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i hagin arribat al seu coneixement
en ocasió del mateix.
En el cas de les causes previstes en les lletres a i b de l'article 313 de l'LCSP, el termini
esmentat és el que estableixen aquestes lletres, llevat que en la lletra U del Quadre de
característiques del contracte s'assenyali un altre menor.
32.2. A l'extinció dels contractes de serveis, no podrà produir-se en cap cas la consolidació
de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de
l'Administració contractant.
33. Termini de garantia
33.1. L'objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia que s'indica en la
lletra E del Quadre de característiques del contracte, o el que, si escau, s'hagi establert en
el contracte per millora de l'adjudicatari, a comptar de la data de recepció o conformitat del
treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat
s'ajusta al contractat i a l'estipulat en el present Plec i en el de prescripcions tècniques.
Si en el Quadre esmentat no s'indica res, s'entén que no és procedent establir, segons
justificació que consta en l'expedient.
33.2. Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a reparar, a càrrec seu,
totes les deficiències que es puguin observar en l'executat, amb independència de les
conseqüències que es puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer,
d'acord amb el que estableix el present Plec i en l'article 311 de la LCSP.
33.3. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als
treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista, sense perjudici del
que estableixen els articles 314 i 315 de la LCSP respecte dels contractes que tinguin per
objecte l'elaboració de projectes d'obres.
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34. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
34.1. Un cop complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi
ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva o, si s'escau, la
garantia complementària que s'hagués constituït, aprovada la liquidació del contracte i
transcorregut el període de garantia, si escau, es dictarà acord de devolució o cancel·lació
d'aquelles, previ informe favorable del responsable del contracte o de qui exerceixi la
direcció del contracte.
34.2. En el supòsit de recepció parcial s'autoritzarà la devolució o cancel·lació de la part
proporcional de la garantia, prèvia sol·licitud del contractista.
34.3. Transcorregut el termini d'un any des de la data d'acabament del contracte, i vençut
el termini de garantia, si escau, sense que la recepció formal i liquidació hagi tingut lloc
per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la devolució
o cancel·lació de les garanties, sempre que no s'hagin produït les responsabilitats a què
es refereix l'article 110 de la LCSP.
Quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 100.000 euros, o quan les empreses
licitadores reuneixin els requisits de petita o mitjana empresa, definida segons el que
estableix el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 , pel qual
es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en
aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat i no estiguin controlades directament o
indirectament per una altra empresa que no compleixi aquests requisits, el termini es
reduirà a sis mesos.
VI. PROTECCIÓ DE DADES
35. Protecció de dades
35.1. Les dades personals que es facilitin durant el procediment de contractació o durant
l'execució del contracte, o que es refereixin a aquesta execució, es tractaran d'acord amb
el que estableixen 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, pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació del
present procediment de contractació d'acord amb la normativa esmentada en la clàusula
3.1 d'aquest plec.
El responsable del tractament s'indica en la lletra X.2 del Quadre de característiques del
contracte.
Els destinataris de les dades personals són l'òrgan de contractació que s'indica en la
portada d'aquest plec i el/la responsable del tractament. Les dades personals se cediran o
es poden cedir en determinats casos a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a la Junta Consultiva de Contractació
Pública de l'Estat, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, al Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals o l'òrgan autonòmic equivalent, al Tribunal
de Comptes, a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, a la direcció general
competent en matèria del tresor de la Comunitat Autònoma, a la Intervenció General de la
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Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a la direcció general competent en matèria de
transparència de la Comunitat Autònoma, a la direcció general competent en matèria de
fons europeus de la Comunitat Autònoma, al Consell Consultiu de les Illes Balears, a la
direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'Institut d'Estudis
Autonòmics, a la Comissió per a la Resolució de Reclamacions en Matèria d'Accés a la
Informació Pública, al Parlament de les Illes Balears, a l'Oficina Independent de Regulació
i Supervisió de la Contractació o l'òrgan autonòmic equivalent, a l'Oficina de Prevenció i
Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària,
a l'Agència Tributària de les Illes Balears, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al
Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat, al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a les forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, al Ministeri Fiscal, als òrgans
judicials i a la Comissió Europea.
Les dades es conservaran permanentment.
No es preveu l'existència de decisions automatitzades.
Quant a l'exercici de drets i reclamacions, la persona afectada pel tractament de dades
personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de
limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, i fins i tot
de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament esmentat,
davant el/la responsable del tractament, mitjançant el procediment que s'indica en la lletra
X.2 del Quadre de característiques del contracte.
Posteriorment a la resposta de la persona responsable, o si no hi ha hagut cap resposta
en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades.
La Delegació de Protecció de Dades és la que s'indica en la lletra X.2 del Quadre de
característiques del contracte.
35.2. En la lletra X.3 del Quadre de característiques del contracte s'indica si l'execució del
contracte implica o no el tractament de dades personals per part del contractista.
Quan el contracte impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter personal del
tractament de les quals sigui responsable l'entitat contractant, el contractista tindrà la
consideració d'encarregat del tractament a l'efecte del compliment de la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Quan el contractista tengui la consideració d'encarregat del tractament, caldrà que en el
contracte, o en un document independent, s'incloguin les clàusules necessàries a fi de
regular aquest accés, en els termes i amb el contingut prevists en la normativa en matèria
de protecció de dades de caràcter personal, i de conformitat amb la disposició addicional
25 de l'LCSP. En particular, s'han de fer constar l'objecte, la durada, la naturalesa i la
finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories d'interessats, i les
obligacions i els drets del responsable. Així mateix, s'ha de fer constar si s'autoritza que un
tercer tracti les dades personals a compte del contractista.
Quan finalitzi la prestació contractual, les dades de caràcter personal, així com qualsevol
suport o document en què constin, s'han de destruir o retornar a l'entitat contractant
responsable, o bé a l'encarregat del tractament que aquesta hagués designat.
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Quan l'execució del contracte no impliqui el tractament de dades personals per part del
contractista, aquest no està autoritzat a realitzar cap operació sobre dades personals o
conjunt de dades personals, i s'ha d'abstenir de fer qualsevol tractament de dades
personals sense autorització.
En el cas que, durant l'execució del contracte, tengui accés a dades personals, el
contractista i el seu personal estan obligats a guardar secret professional respecte
d'aquests dades.
36. Ús del català
De conformitat amb l'establert en l'article 7 del Reglament d'usos lingüístics del Consell
Insular de Menorca, aprovat pel Ple en la sessió de dia 19/12/2016 (BOIB núm. 5 de data
12/1/2017), el contractista del present contracte ha d'utilitzar almenys el català en tota la
documentació generada per mor del contracte subscrit amb el Consell (factures, informes,
treballs, certificats, estudis, projectes, etc.).
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ANNEX I
Instruccions per emplenar el
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)
El licitador, per tal de presentar, en el Sobre A, de documentació administrativa, el
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), podrà accedir a aquest document de la
manera següent:
1. Desar el fitxer XML en el PC del licitador
El fitxer XML que trobareu com a annex a la pàgina de la Plataforma de Contratación del
Sector Público, s'ha de guardar localment a l'ordinador del licitador. (Aquest fitxer XML és
il·legible per a l'usuari, una vegada obert heu de fer «anomena i desa» i desar-lo al PC).
2. Entrar a l'adreça d'Internet habilitada per tal d'emplenar el DEUC i seleccionar
l'opció «soy operador económico»
Entrar a l'adreça d'Internet https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
(S'HI accedeix fàcilment si directament, a través del navegador, en el cercador, s'indica
DEUC electrònic)
Una vegada en aquesta pàgina triau l'opció «soy un operador económico»
3. Importar el fitxer XML i emplenar les parts II, III, IV i final.
Seguidament s'assenyalarà el següent:
- «Qué desea hacer»: Importar el DEUC
- Es carregarà el fitxer XML que havíeu desat en el vostre PC
- S'indica el país d'on és el licitador
A continuació es mostrarà el DEUC amb la part I emplenada. El licitador només ha de
completar el que li correspongui de les parts II, III, IV i final.
4. Exportar
Una vegada finalitzat el DEUC, podeu descarregar-lo i desar-lo a l'ordinador. Aquest
document l'ha de signar el representant legal del licitador i s'ha d'incloure en el Sobre A, de
documentació administrativa.
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ANNEX II: Model d’aval
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), amb
NIF ................................ i domicili (als efectes de notificacions i requeriments) al
carrer/plaça/avinguda ....................................., núm. ........., codi postal ................., de
(localitat); i en nom seu (nom i llinatges dels apoderats), amb poders suficients per obligar-lo
en aquest acte segons resulta de la validació de poders que es ressenya en la part inferior
d’aquest document, AVALA (nom i llinatges o raó social de l’avalat), amb
NIF ............................., en virtut del que disposa l’article 107 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per respondre davant el Consell Insular de
Menorca de les obligacions següents: (detallau l’objecte del contracte o l’obligació assumida
pel garantit), per un import de (en lletres i en xifres) euros.
L’entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits prevists en
la article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia expressa al
benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General
de Dipòsits del Consell Insular de Menorca, amb subjecció als termes prevists en la Llei de
contractes del sector públic, en les seves normes de desplegament i en la normativa que
regula la Caixa General de Dipòsits del Consell Insular de Menorca.
Aquest aval serà vigent fins que el Consell Insular de Menorca n’autoritzi la cancel·lació o la
devolució d’acord amb l’establert en la Llei de contractes del sector públic i en la legislació
complementària.
(Lloc i data)
(Raó social de l’entitat)
(Signatura dels apoderats)

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA
DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Data

Número o codi
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ANNEX III: Declaració responsable per a persones estrangeres
El/la senyor/a _____________________________________, amb domicili a ___________,
carrer _________________________, núm. ___, codi postal _______, i amb DNI núm.
______________, actuant en nom propi o en nom i representació de
_____________________________________, amb domicili a ________________, carrer
_____________________, núm. _____, codi postal _______, telèfon _____________, fax
____________, CIF______________, i amb capacitat legal per contractar en nom de
l’esmentada empresa segons poder atorgat davant el notari de ______________, senyor/a
___________________________, dia __ d
___________ i número de protocol
____________,
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que em sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes
les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia,
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
_______________ de/d________________ de 20___
Signatura de la persona declarant
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ANNEX IV: Model que han d'adjuntar els licitadors que hi concorrin com a unió
temporal d'empreses (UTE)
El/la senyor/a ------------------------, amb domicili a -----------------, carrer --------------------, núm.
--------, i amb DNI ---------------, en nom propi (o en representació de --------------------------d’acord amb els poders que s’acompanyen, amb CIF --------------- i domicili al carrer
-----------------, núm. --------, municipi de ---------- ) i amb domicili per a notificacions al carrer
---------------------, núm. -----, de ---------------, CP-------.
El/la senyor/a ------------------------, amb domicili a -----------------, carrer --------------------, núm.
--------, i amb DNI ---------------, en nom propi (o en representació de --------------------------d’acord amb els poders que s’acompanyen, amb CIF --------------- i domicili al carrer
-----------------, núm. --------, municipi de ---------- ) i amb domicili per a notificacions al carrer
---------------------, núm. -----, de ---------------, CP-------.
El/la senyor/a ------------------------, amb domicili a -----------------, carrer --------------------, núm.
--------, i amb DNI ---------------, en nom propi (o en representació de --------------------------d’acord amb els poders que s’acompanyen, amb CIF --------------- i domicili al carrer
-----------------, núm. --------, municipi de ---------- ) i amb domicili per a notificacions al carrer
---------------------, núm. -----, de ---------------, CP-------.
ENS COMPROMETEM
A constituir-nos en unió temporal d’empreses si resultam adjudicataris de la contractació
de -------------------------------------------------------------, amb la participació següent:
-- % per a ------------------ (empresa)
-- % per a ------------------ (empresa)
-- % per a ------------------ (empresa)
A aquest efecte designam el/la senyor/a --------------------------, amb DNI ----------------, com la
persona que representarà l’agrupació temporal d’empreses formada per --------------------,
-------------------- i ----------------, com a representant i apoderat únic davant l’Administració de la
UTE que es constituirà durant la vigència del contracte, amb domicili per a notificacions a
---------------------------.
En el seu cas:
[ ] No ens presentem a aquesta licitació en UTE.
I perquè consti, signam aquest compromís.
Maó, --- d ----------- de 20-(signatures)
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ANNEX V. DECLARACIÓ GRUP D'EMPRESES
MODEL DE DECLARACIÓ DE TROBAR-SE EN EL SUPÒSIT PREVIST EN L’ART 86
RLCAP ( PERTINENÇA A GRUPS D'EMPRESES).
El/la
Sr./a
________________________________,
amb
_________________________,
com
a
legal
representant
________________________ i en el seu nom i representació

DNI
núm.
de
l’empresa

DECLAR RESPONSABLEMENT:
Que als efectes de l’aplicació d’allò establert als articles 150 i 149 de la LCSP i art 86
RLCAP per a la determinació de les eventuals ofertes desproporcionades o temeràries,
l’empresa ________________________________, pertany al grup d’empreses denominat
___________________________________________, i es troba en algun dels supòsits
establerts a l’article 42.1 del Codi de Comerç. S’adjunta relació complerta d’empreses que
pertanyen al mateix grup.
I per què així consti, sign la present declaració a ______________ a ___ de ______.
Signatura
MODEL DE DECLARACIÓ DE NO TROBAR-SE EN EL SUPÒSIT PREVIST A L’ART 86
RLCAP ( PERTINENÇA A GRUPS D'EMPRESES).
El/la
Sr./a
________________________________,
amb
_________________________,
com
a
legal
representant
________________________ i en el seu nom i representació

DNI
núm.
de
l’empresa

DECLAR RESPONSABLEMENT:
Que als efectes de l’aplicació d’allò establert als articles 150 i 149 de la LCSP i art 86
RLCAP per a la determinació de les eventuals ofertes desproporcionades o temeràries,
l’empresa ________________________________, no es troba inclosa en cap dels supòsits
establerts a l’article 42.1 del Codi de Comerç.
I per què així consti, sign la present declaració a ______________ a ___ de ______
Signatura
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ANNEX VI
Model d’oferta econòmica
..………..…………………………………………………………………………............
(nom
i
llinatges),
amb
DNI
………………………….,
amb
domicili
a
……………………………………………, c/pl. …………………………..……………………….,
número……..……, CP………………… i telèfon………………..…,
DECLAR:
1. Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/adjudicatària del contracte de SERVEIS.......................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Que em compromet, en nom propi (o en nom i representació de
l’empresa……………………………………………………………………………………………..
…….... amb NIF/CIF……………………………), a executar-lo amb subjecció estricta als
requisits i a les condicions estipulats en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques del contracte, pels imports següents:
Preu
del
contracte
(IVA
exclòs)
..................…………
euros
xifres) ....................................……................................................. euros (en lletres)

(en

Tipus impositiu d’IVA aplicable: ……….
Preu del contracte (IVA inclòs): .....................……… euros (en xifres) ........................
...................................................................................................... euros (en lletres)
3. Declar que l’import dels costs salarials s’han efectuat respectant el Conveni col·lectiu
aplicable.
………………, …….. d ………………………….. de …………
(lloc, data i signatura del licitador/a)
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ANNEX VII
Declaració de confidencialitat de dades i documents en compliment de l’art. 133.1 DE
LA LCSP
El / la senyor / a ........................................................................................, en nom propi, o en
nom i representació de l’empresa..................... ................................................ (assenyalar les
vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/a, ....),
DECLARO sobre la meva responsabilitat, com a licitador del CONTRACTE …(Exp.
Núm.......):
Que els documents i dades confidencials presentats en el sobre ........ (especificar sobre
A,B, B1 i/o B2 segons correspongui) són els que a continuació es relacionen:
Sobre A :
(indicar la pàgina on es troba la informació i detallar el motiu de la confidencialitat)
Sobre B (només en el cas de que tots els criteris siguin avaluables mitjançant
fórmules):
Sobre B1 (criteris no avaluables mitjançant fórmules):
(indicar la pàgina on es troba la informació i detallar el motiu de la confidencialitat))
Sobre B2 (criteris avaluables mitjançant fórmules):
(indicar la pàgina on es troba la informació i detallar el motiu de la confidencialitat)
En el seu cas:
[ ] No hi ha cap document i/o dades en la nostra oferta que es consideri confidencial.
I perquè consti signo la present declaració responsable.
(Lloc i data)
Signatura del declarant
Segell de l'empresa
No serà admissible una declaració genèrica de confidencialitat o la que declari que
tots els documents o tota la informació té caràcter confidencial.
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ANNEX VIII. Declaració i acreditació de solvència tècnica segons la lletra F.3 (A
presentar només pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, i quan se li
requereixi)
El senyor/la senyora _____________________________________, amb domicili a
___________, carrer _________________________, núm. ___, codi postal _______, i amb
DNI núm. ______________, actuant en nom propi o en nom i representació de
_____________________ ______________________________________________, amb
domicili a ________________, carrer _____________________, núm. _____, codi postal
_______, telèfon _____________, fax ____________ CIF______________, i amb capacitat
legal per contractar en nom de l’esmentada empresa segons poder atorgat davant el notari
de ______________, senyor/a ___________________________, dia __ d ___________ i
número de protocol ______
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT (assenyalar el que pertoqui)
[ ] Que els principals serveis o treballs del mateix tipus o naturalesa a què correspon
l'objecte del contracte, realitzats en els últims tres (5 anys són el que es relacionen a
continuació1 (s'inclouen import, dates i destinatari, públic o privat dels mateixos):
Descripció dels serveis executats Entitat contractant

Data

Pressupost de l'actuació

Adjuntem a aquesta declaració l'acreditació dels serveis o treballs executats del mateix
tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte i relacionades més amunt,
mitjançant els corresponents certificats expedits o visats expedit per l’òrgan competent quan
el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest i a falta de certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari, acompanyada de documents de què disposi que acrediti la realització de la
prestació.
[ ] Que som una empresa de nova creació, per tenir una antiguitat inferior a cinc anys, i
acreditam la nostra solvència tècnica pel mitjà següent:
Declaram que disposam per l’execució del treball a realitzar, de la maquinària, material i
equip tècnic especificat a l'apartat F5 del plec de clàusules administratives que regeixen la
contractació, i que adjuntem la documentació acreditativa pertinent d’acord amb l’Annex IX
del plec de clàusules administratives, al qual adjuntem tota la documentació acreditativa
corresponent.
I perquè així consti, sign aquesta declaració.
______________, ___ d _________ de 20__
(Signatura)

1

Requisit mínim: L'import anual acumulat en l'any de major execució (dels 5 darrers) ha de ser igual o superior
al 70% del valor estimat del contracte (70% s/ 66.069,28 €) és a dir 46.248,50 €
S’entendrà que es tracta de treballs de característiques similars o anàlogues a l’objecte del contracte
quan es pugui acreditar que són treballs relacionats amb la producció audiovisual perquè els quatre primers
dígits dels respectius CPV coincideixen.
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ANNEX IX Declaració sobre adscripció de mitjans personals, tècnics i materials per a
l'execució del contracte i acreditació de la seva efectiva disposició, segons la lletra F.5
(art. 76 LCSP) (A presentar només pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, i
quan se li requereixi)
El/la senyor/a _____________________________________, amb domicili a ___________,
carrer _________________________, núm. ___, codi postal _______, i amb DNI núm.
______________, actuant en nom propi o en nom i representació de
_____________________________________, amb domicili a ________________, carrer
___________________, núm. _____, codi postal _______, telèfon _____________,
CIF______________, i amb capacitat legal per contractar en nom de l’esmentada empresa
segons
poder
atorgat
davant
el
notari
de
______________,
senyor/a
___________________________, dia __ d
___________ i número de protocol
____________
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que jo i/o l’empresa que represent, ens comprometen a adscriure a l'execució del contracte,
com a mínim, els mitjans que es relacionen a continuació, especificats a la lletra F5 del
quadre de característiques del contracte:
Els següents mitjans personals per a l'execució del contracte:


Productor/a (Direcció de producció), Sr/a ...........................................................



Guionista, Sr/a .....................................................................................................



Director/a, Sr/a .....................................................................................................



Director/a de fotografia, Sr/a ................................................................................



Montador/a, Sr/a ..................................................................................................



Dissenyador/a gràfic/a, Sr/a ................................................................................



Infografista, Sr/a ..................................................................................................



Cap de so directe, Sr/a ........................................................................................



Editor/a de so, Sr/a ..............................................................................................



Director/a d’animació o generalista 3D, Sr/a .......................................................

El Productor/a (Direcció de producció) assumirà les funcions de direcció i/o coordinació dels
treballs i es farà càrrec del seguiment i bon funcionament dels mateixos i serà l’interlocutor
amb el responsable del contracte nomenant pel Consell Insular de Menorca.


Documentalista/Assessor de guió (Arqueòleg/a), Sr/a ........................................



Operador RPAS autoritzat per la AESA particularment en l’activitat de «Fotografia,
filmaciones o levantamientos aéreos», Sr/a ...........................................................
que compleix els requisits que exigeix el DR 1036/2017.

85

Adjuntem la següent documentació justificativa relativa als mitjans personals:
1.- Titulacions acadèmiques i autoritzacions 2
- Títol acadèmic de graduat en arqueologia o titulació equivalent,
- Autorització expressa per part de AESA per desenvolupar vols en espai aeri controlat
2.- Experiència 3
Documentació acreditativa de l'experiència dels professionals que desenvoluparan les funcions
de guió, direcció i direcció de fotografia: currículums on s’especifiquin els treballs pels quals han
estat contractats o han col·laborat i la documentació acreditativa corresponent..
[ ] Els mitjans humans aportats per la nostra empresa per realitzar l'objecte del contracte
son personal propi, en concret:
Sr. Sra. ....................
Sr. Sra. ....................
etc.
[
] Els següents mitjans humans aportats per la nostra empresa per realitzar l'objecte del
contracte no són personal propi, en conseqüència presentam la declaració responsable, signada
per cada titulat, en què es compromet a treballar per a la nostra empresa si aquesta resulta
adjudicatària del contracte
Sr. Sra. ....................
Sr. Sra. ....................
etc.
[
] Per acreditar els mitjans humans següents ( excepte la persona responsable de la
direcció de producció que ha de ser personal propi o amb el compromís que treballarà per la
nostra empresa si aquesta resulta adjudicatària del contracte) ens basam en els mitjans d'altra
entitat, que és la que executarà la prestació per a la qual és necessària l'esmentada capacitat.
Acreditam que disposarem d'aquest recurs mitjançant la presentació a tal efecte del compromís
per escrit d'aquesta entitat, el qual s'adjunta a la present declaració.
Sr. Sra. ....................
Sr. Sra. ....................
etc.
Els següents mitjans materials per a l'execució del contracte:


Equips de gravació d’imatges: càmera i complements
o

2 càmeres amb capacitat de gravació 4k, discs, accessoris, filtres

o

Joc d’òptiques

2

El Documentalista/Assessor de guió haurà d’estar en disposició del títol acadèmic de graduat en arqueologia o
titulació equivalent, i degudament homologada per les autoritats competents si es tracta d'un títol estranger.
L'operador haurà de comptar amb l’autorització expressa per part de AESA per desenvolupar vols en espai aeri
controlat amb vigència, com a mínim, fins a la finalització del contracte.
3

S'ha d'acreditar que els professionals que desenvoluparan les funcions de guió, direcció i direcció de fotografia
tenen al menys 5 anys d’experiència. Els CV hauran d’indicar títol, gènere, durada i repercussió o reconeixement
d’obres en les que hagin participat, en qualitat de què han participat en cadascuna d’elles així com els links als
tràilers de les mateixes en el seu cas
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o

Monitor extern

o

2 trípodes

Equip de so:
o

Gravadora Zoom F6 o superior

o

Micro de canó Rode NTG· similar o superior + perxa + antivent

o

Dos radio-micros (dies petaques d’emissió i dues de recepció)

o

Auriculars + cables

Equips d’il·luminació per entrevistes i de suport:
o

2 Fresnel + trípodes + accessoris

o

2 pantalles de llum suau + trípodes + accessoris

o

Reflectors + accessoris

Altres:
o

Postproducció i etalonatge en sala Davinci resolve o superior

o

Producció d’animació: Equip informàtic i programa Autodesk 3ds Max o
Autodesk Maya

o

Dron/RPAS professionals compatibles amb la càmera i òptiques utilitzades

S'adjunta documentació acreditativa de què es disposarà dels esmentats mitjans materials
per a l'execució del contracte.
I perquè així consti, sign aquesta declaració.
______________, ___ d _________ de 20__
(Signatura)
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ANNEX X. Compromís de confidencialitat (Lletra X.1 del quadre de característiques del
contracte. Només l’haurà de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, i
quan se li requereixi)
El Sr./la Sra. .............................................................., amb DNI número..................... actuant en
nom
i
representació
de
.................................
en
la
seva
condició
de ...............................................,
MANIFESTA:
De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic el contractista ha de respectar la informació
relativa al contracte a la qual se li atorgui caràcter confidencial.
L'empresa contractista mantindrà reservada i confidencial l'existència i contingut de tota la
documentació i informació que li sigui subministrada, transmesa i revelada amb independència
del mitjà, forma o suport que s'utilitzi i serà utilitzat amb l'únic propòsit de servir a la realització de
la prestació contractada. Així mateix, s'obliga a adoptar totes les mesures necessàries per evitar
que terceres persones no autoritzades tinguin coneixement de la informació confidencial.
El contractista es compromet a no donar informació i dades proporcionades per l'Administració
per a qualsevol altre ús no previst. En particular, no proporcionarà, sense autorització escrita del
Consell Insular de Menorca, còpia dels documents o dades a tercers.
L'empresa contractista es responsabilitzarà que els seus empleats se subjectin a les limitacions
que s'estableixen en el paràgraf anterior.
L'obligació de confidencialitat derivada d'aquest contracte subsistirà encara després d'acabada la
relació contractual entre les parts, sigui quina sigui la causa o el temps d'aquest terme.
L'incompliment de l'obligació de confidencialitat assumida per aquest contracte, facultarà per
reclamar la indemnització pels danys i perjudicis causats.
Aquestes obligacions de confidencialitat s'han de complir independentment de les obligacions
que s'estableixen a continuació relatives a la protecció de dades de caràcter personal.
Les dades personals que es facilitin durant l’execució del contracte, o que es refereixin a aquesta
execució, es tractaran d’acord amb el estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament de desenvolupament de la
citada Llei Orgànica, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com pel que
estableixen les disposicions que en matèria de protecció de dades que estiguin en vigor en la
data d'adjudicació o que puguin estar-ho durant la seva vigència.
La informació i documentació obtingudes amb ocasió de l'execució del contracte, que són
propietat del Consell Insular de Menorca, han de ser diligentment conservades pel contractista
des que les rebi i només podran ser utilitzades als mers efectes del compliment del contracte,
quedant prohibits qualsevol altre ús, la conservació de còpies i la cessió, total o parcial, a tercers.
Maó, ...... d .......
(Signatura)

de 201.....
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ANNEX XI. Declaració responsable del compliment de la legislació en matèria de
prevenció de riscos laborals (A presentar només per l’adjudicatari en el moment de
formalitzar el contracte)
El/la senyor/a ............................................., amb DNI núm. .............., com a .………....... de
l'empresa …….............. amb NIF núm. ...................., contractista del servei, declara sota la
seva responsabilitat que l'empresa que representa compleix totes les obligacions referents a
la prevenció de riscs laborals dels seus treballadors, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals, i la resta de normativa vigent.
Així mateix, declar que s’han realitzat les actuacions següents:










Avaluació de riscos del lloc de feina objecte de la contracta (art. 16 Llei 31/95).
Planificació de l’activitat preventiva derivada de l’avaluació (art. 8 i 9 RD 39/97).
Adequació d’equips de treball i mitjans de protecció als resultats de l’avaluació (art. 17
Llei 31/95).
Compliment del deure d’informació, consulta i participació dels treballadors (art. 18
Llei 31/95).
Compliment del deure de formació als treballadors (art. 19 llei 31/95).
Informació per casos d’emergència i de risc greu i imminent (art. 20 i 21 Llei 31/95).
Compliment de les obligacions imposades en matèria de la vigilància de la salut (art.
22 Llei 31/95).
Compliment del deure de protecció a treballadors sensibles (art. 28 Llei 31/95).
Lliurament dels equips de protecció individual (art. 17 Llei 31/95 ).

[ ] Mútua d’accidents (Nom i telèfon de contacte)
Modalitat preventiva adoptada (assenyalau el que pertoqui)
[ ] Servei de prevenció aliè (Nom i telèfon de contacte)
[ ] Servei de prevenció propi
[ ] Treballador designat
[ ] Activitat preventiva assumida pel mateix empresari
I perquè es deixi constància d’això, el Sr. _________________________________, en
qualitat de ___________________ de l’empresa _______________________________,
declara l’autenticitat d’aquesta documentació i la signa.
Maó,
de
Signatura i segell

20
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ANNEX XII. Documentació en matèria de coordinació d’activitats empresarials (A
presentar pel contractista en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del
contracte)
L'empresa contractista del servei, per dur a terme les accions preventives recollides en
l’article 24 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i en el RD 171/04 en matèria de
coordinació d’activitats empresarials, haurà d'aportar, en el termini màxim de 30 dies des de
la formalització del contracte, la documentació següent:
- Relació de treballadors que realitzaran l’activitat, si escau. Cal indicar també la persona de
la seva empresa que serà responsable d’aquestes activitats.
- Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva dels llocs de feina que han de
realitzar activitats, si escau; i llista dels riscos específics que la seva activitat pot ocasionar
en el centre de treball, si escau.
- Justificants de la formació i informació en matèria de prevenció de riscos impartida als
treballadors que han de realitzar activitats, si escau.
- Justificant de la vigilància de la salut realitzada als treballadors que han de desenvolupar
activitats, si escau.
Una vegada rebuda aquesta informació pel responsable del contracte del CIM, després
d’assessorar-se amb el Servei de Prevenció de Riscs del CIM, s’establiran els mecanismes
de coordinació necessaris per desenvolupar l’activitat en el marc de la normativa vigent.
COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL
RISC DE CONTAGI PER COVID-19 ( RD 171/04)
- Descripció específica de les mesures preventives establertes a l'entitat contractista per els
seus treballadors en quan al control del risc de contagi per l'esmentat virus, durant les
activitats que es desenvolupen en els recintes de treball:
. Informació i formació concreta relacionada.
. Mesures d'higiene establertes.
. Descripció i detall dels Equips de Protecció Individual apropiats i utilitzats.
. Protocols d'actuació establerts per el cas de possible contagi.
. Altres mesures de caire organitzatiu i tècnic si així s'han establert.
A partir de l'esmentada informació específica, es complementaran i coordinaran si escau,
aquestes mesures amb les pròpies ja implementades en el centre de feina per la mateixa
circumstància.
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ANNEX XIII. Document d’adhesió i compromís amb les condicions especials
d’execució de caràcter social i ambiental previstes al plec (Només l’haurà de presentar
el licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, i quan se li requereixi)
El/la senyor/a _____________________________________, amb domicili a ___________,
carrer _________________________, núm. ___, codi postal _______, i amb DNI núm.
______________, actuant en nom propi o en nom i representació de
_____________________________________, amb domicili a ________________, carrer
___________________, núm. _____, codi postal _______, telèfon _____________,
CIF______________, i amb capacitat legal per contractar en nom de l’esmentada empresa
segons
poder
atorgat
davant
el
notari
de
______________,
senyor/a
___________________________, dia __ d
___________ i número de protocol
____________
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que jo i/o l’empresa que represent, ens comprometen al compliment de les condicions
especials d’execució de caràcter social i ambiental fixades a la lletra M del quadre de
característiques del contracte del plec de clàusules administratives que regeix aquest
contracte.
Maó, ...... d .......
(Signatura)

de 201.....

91

ANNEX XIV. Model de presentació proposta relativa als criteris avaluables mitjançant
judici de valor a incloure dins el SOBRE B1. Apartats 2 i 3. Experiència de l’equip de
treball que s’adscriurà a l’execució del contracte.
(La presentació dins el sobre A serà causa d’exclusió)
El/la senyor/a _____________________________________, amb domicili a ___________,
carrer _________________________, núm. ___, codi postal _______, i amb DNI núm.
______________, actuant en nom propi o en nom i representació de
_____________________________________, amb domicili a ________________, carrer
___________________, núm. _____, codi postal _______, telèfon _____________,
CIF______________, i amb capacitat legal per contractar en nom de l’esmentada empresa
segons
poder
atorgat
davant
el
notari
de
______________,
senyor/a
______________________, dia __ d ___________ i número de protocol ____________
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que jo i/o l’empresa que represento oferim les següents millores:
Criteri 2 SOBRE B1.4 Respecte l’experiència de l’equip de treball que s’adscriurà a
l’execució del contracte, s'indiquen seguidament els professionals que s'adscriuran a
l'execució del contracte, respecte dels quals s'oferta una millora de l'experiència professional
exigida com a concreció de solvència:


Productor/a (Direcció de producció), Sr./Sra. ........................................................
Té una experiència de .................. mesos.



Guionista, Sr./Sra. ..................................................................................................
Té una experiència, per sobre del mínim de 5 anys, de .................. mesos.



Director/a, Sr./Sra. .................................................................................................
Té una experiència, per sobre del mínim de 5 anys, de .................. mesos.



Director/a de fotografia, Sr./Sra. ............................................................................
Té una experiència, per sobre del mínim de 5 anys, de .................. mesos.

S'adjunten els currículums vitae signats pels professionals i documentació acreditativa de la
seva experiència (informe de vida laboral actualitzat, contractes, certificats d’empresa, etc.)
ADVERTIMENT: NO ES PODRÀ INCLOURE INFORMACIÓ QUE PERMETI VALORAR EL CRITERI
D'ADJUDICACIÓ5 "Repercussió i reconeixement de les obres en les que han participat els
professionals adscrits a l'execució del contracte". La inclusió en el Sobre B1 d'aquesta informació (que
s'ha d'incloure en el Sobre B2), serà causa d'exclusió de la licitació.

4

Es valorarà l'experiència en l'àmbit objecte del contracte conforme a la seva categoria professional. En els casos
en què sigui exigible un mínim d'experiència com a solvència tècnica (guionista, director i director de fotografia),
es valorarà només l'experiència que superi el mínim exigit. Per cada 6 mesos d'experiència s’atorgarà 0,5 punts.
5

En els currículums i documentació acreditativa dels treballs NO se podrà aportar informació relativa a
selecció a festivals i/o premis nacionals o internacionals, difusió/exhibició nacional o internacional, ni subvencions
públiques atorgades.
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Criteri 3 SOBRE B1 Respecte l’experiència de l'arqueòleg-assessor de guió que
s’adscriurà a l’execució del contracte, a continuació indiquem el professional corresponent i
adjuntem el CV signat pel professional, de la seva experiència professional en relació als
aspectes a valorar, així com la documentació acreditativa de l'esmentada experiència: 6


Arqueòleg-assessor de guió, Sr./Sra. .....................................................................

I perquè així consti, sign aquesta declaració.
______________, ___ d _________ de 20__
(Signatura)

6

Es valorarà l'experiència de l'arqueòleg-assessor que s'adscriurà a l'execució del contracte, en relació a la
prehistòria de Menorca, amb la següent ponderació fins a un màxim de 10 punts:
- Participació com a Director en excavacions arqueològiques o en equips d'investigació que treballin la
prehistòria de Menorca:
1 punt per participació fins a un màxim de 5 punts
- Participació com a tècnic-arqueòleg en excavacions arqueològiques o en equips d'investigació que
treballin la prehistòria de Menorca:
0,5 punts per participació fins a un màxim de 5 punts
- Publicació d'articles sobre investigació de la prehistòria de Menorca:
0,25 punts per cada article fins a un màxim de 5 punts
- Participació en congressos o jornades científiques sobre prehistòria de les Illes Balears:
0,25 punts per cada participació fins a un màxim de 5 punts
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ANNEX XV. Model de presentació proposta relativa al criteri avaluable mitjançant
fórmules a incloure dins el SOBRE B2. Apartat C. Millora de l’equip de treball (S'ha
d'incloure, si s’escau, en el sobre B2.
(La presentació dins el sobre A o dins el sobre B1 serà causa d’exclusió)
El/la senyor/a _____________________________________, amb domicili a ___________,
carrer _________________________, núm. ___, codi postal _______, i amb DNI núm.
______________, actuant en nom propi o en nom i representació de
_____________________________________, amb domicili a ________________, carrer
___________________, núm. _____, codi postal _______, telèfon _____________,
CIF______________, i amb capacitat legal per contractar en nom de l’esmentada empresa
segons
poder
atorgat
davant
el
notari
de
______________,
senyor/a
___________________________, dia __ d
___________ i número de protocol
____________
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que jo i/o l’empresa que represento ens comprometem a adscriure a l’execució del servei,
un dels següents professionals de suport, sense cap cost addicional al Consell Insular: 7
[
[
[
[

]
]
]
]

ajudant de producció, Sr/a ..................................................................................................
ajudant de direcció, Sr/a .....................................................................................................
ajudant de so, Sr/a ..............................................................................................................
ajudant de muntatge, Sr/a ...................................................................................................

Així com a presentar l'acreditació corresponent a la disposició efectiva d'aquest professional,
en el termini de 10 dies hàbils següents al requeriment previst a l'article 150.2 LCSP, en el
supòsit de ser el licitador que presenti la millor oferta.
I perquè així consti, sign aquesta declaració.
______________, ___ d _________ de 20__
(Signatura)

7

Es valorarà amb 5 punts el compromís d'adscriure a l'execució del contracte 1 d'aquests
professionals:
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ANNEX XVI. Instrucció per a la contractació socialment responsable i
mediambientalment sostenible en el Consell Insular de Menorca (BOIB núm. 134,
27/10//2018)
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/134/1020135
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