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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

REGULADOR DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

D’ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA. 

 

1.- Objecte. 

1.1. Constitueix  l’objecte del contracte: 

Les tasques del Gabinet de Comunicació: manteniment dels 

continguts web de Bellaterra, disseny de tòtems, presentació 

d’actes, gravació i edició de vídeos, la seva emissió per YouTube, 

redactar i configurar els anuncis a Tot Bellaterra, redacció de 

continguts de la revista EMD Informa, i realitzar tasques derivades 

de l’activitat esmentada. 

1.2. El contracte tindrà, en tot moment, i a tots els efectes, la 

qualificació de contracte administratiu de serveis, no subjecte a 

regulació harmonitzada, tal i com es defineix a l’article 10 del Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, 

TRLCSP). 

 

2.- Procediment de selecció i adjudicació. 

La contractació es tramitarà mitjançant procediment negociat per 

motiu del seu contingut tècnic, en compliment dels articles 10 i ss,  

del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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_ 
 _ 
2.- Òrgan de contractació. 

_ 
2.1.- L'òrgan de contractació, que actua en nom de l'Entitat 

Municipal Descentralitzada de Bellaterra és la Junta de Veïns. 

_ 
2.2.- L'òrgan esmentat té facultat per adjudicar el corresponent 

contracte administratiu i, en conseqüència, ostenta les prerrogatives 
d'interpretar-ho, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d'interès públic, acordar la seva resolució i 
determinar els efectes d'aquesta, amb subjecció a la normativa 
aplicable. Els acords que referent a això dicti seran executius, sense 
perjudici del dret del contractista a la seva impugnació davant de la 
Jurisdicció competent. 

_ 
3.- Règim jurídic. 

_ 
La contractació que serveix de base aquest plec té caràcter 

administratiu, i ambdues parts queden sotmeses al TRLCSP, al RD 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
LCSP, així com al Decret 3854/1970, de 12 d'octubre, en el que no 
s'oposi a la mateixa i a les clàusules contingudes en el present plec 
de clàusules administratives particulars. 

_ 
Així mateix, seran d'aplicació les altres disposicions que regulen 

la contractació administrativa de l'Estat, i les dictades per la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, i en concret el Decret Llei 
3/2016, en el marc de les seves respectives competències. 

 
 
 
4.- Capacitat per contractar. 

_ 
Podran contractar amb l'Administració les persones físiques, 
espanyoles o estrangeres que, tenint plena capacitat d'obrar, no es 
trobin compreses en alguna de les circumstàncies previstes a 
l'article 60 TRLCSP. 

_ 
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_ 
5.- Existència de crèdit pressupostari. 

_ 
Existeix el crèdit pressupostari precís per atendre les obligacions 

econòmiques que derivin de la contractació, amb càrrec a la partida 
pressupostària 334 22798 

__ 
La reserva de crèdit per fer davant la despesa que es derivi de la 

contractació, així com la seva fiscalització prèvia i aprovació, es 
realitzaran una vegada conegut l'import de l'oferta que resulti 
seleccionada com a adjudicatària del contracte. 

_ 
 

_6.- Pressupost base de licitació. 

 
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el 

procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan 

de contractació es fixa per tota la durada del contracte en:  

Base: cent dotze mil euros (112.000.- €) 

A aquest import s’afegeix l’IVA corresponent del 21%: vint-i-tres 

mil cinc-cents vint euros. 

Serà causa d’exclusió la presentació d’ofertes a l’alça. 

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i 

inclourà com a partida independent, l’impost sobre el Valor Afegit. 

En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, 

taxes i cànons de qualsevol índole, que siguin d’aplicació, així com 

totes les despeses per a l’adjudicatari com a conseqüència del 

compliment de les obligacions contemplades en el present plec. 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el 

pressupost de licitació indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 

independent. 

 

7.- Revisió de preus. 
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No hi haurà revisió de preus, ateses les condicions de la 

contractació. 

 

8.- Pagament del preu del contracte. 

La retribució es materialitzarà per mesos vençuts, contra la 

presentació de factura per part del contractista, i l’EMD haurà 

d’abonar-la d’acord amb els terminis que estableix el TRLCSP. 

 

9.- Durada del contracte i possibles pròrrogues. 

El contracte tindrà una durada de quatre anys, a comptar des de la 

seva signatura. 

El contractista haurà de complir de forma estricta les obligacions 

derivades del present contracte i, especialment, pel que fa a les 

prestacions concretes a que s’hagi compromès en virtut de la seva 

oferta. 

 

10.- Garantia provisional. 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat 

amb allò que disposa l’article 103 del TRLCSP. 

 

11.- Garantia definitiva. 

De conformitat amb el que disposa l’article 95, paràgraf segon, 

apartat primer, s’eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de constituir 

garantia definitiva, degut a la tipologia del contracte. 

 

12.- Acreditació de l’aptitud per a contractar. 

Poden presentar ofertes les persones naturals, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin 
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incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència 

tècnica o professional. 

I en concret els licitadors hauran de justificar la seva solvència 

tècnica pels mitjans següents: 

 

a.- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els 

últims cinc anys que inclogui el seu import, les dates i el destinatari 

públic o privat. 

b.- Les titulacions acadèmiques admeses seran Llicenciat en 

periodisme o en comunicació audiovisual. 

c.- Estar en possessió del títol de pilot RPA (Remotely Piloted 

Aircraft). 

d.- Justificar la formació en l’edició de vídeos. 

 

La solvència econòmica es podrà justificar per la xifra de negocis o 

bé xifra anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, 

en els tres últims anys. I mitjançant l’aportació de certificats bancaris 

de solvència. 

Import mínim xifra negocis: 18.000.- € 

 

13.- Documents a presentar pels licitadors. 

La documentació haurà de venir signada degudament pel licitador, i 

haurà de presentar-se en els sobres que s’indiquen (també signats), 

i dins de cadascun dels quals, s’inclourà en full apart, una relació 

numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia 

documentació que es detalla a continuació: 

Sobre número 1 

Un sobre tancat, en el qual s’ha de fer constar: Sobre número 1. 

Documentació i referències per optar al contracte per a la prestació 

del servei d’ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ de l’EMD 
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Bellaterra, que presenta el Sr/a......en el qual s’inclourà, en 

document original, o còpia compulsada: 

 

1.- Còpia del document d’identitat de la persona que signa la 

proposició. 

2.- Declaració responsable de no incórrer en els supòsits 

d’incapacitat, incompatibilitat o prohibició que preveuen els articles 

54 a 60 TRLCSP. 

3.- Documents que acrediti la solvència professional, econòmica i 

financera conforme a la clàusula precedent dels presents plecs. 

Sobre número 2 

Un altre sobre tancat, on cal fer constar: Sobre número 2-

Documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica 

per optar al contracte per a la prestació del servei 

d’ADMINISTRACIO I COMUNICACIÓ de l’EMD Bellaterra. Cal 

incloure-hi la memòria del servei a prestar on els licitadors 

presentaran amb una extensió màxima de 4 fulls: din A4, caràcters 

tipus arial de 10’, interlinial a 1,5, tots els marges 3 cm, a una sola 

cara, sense fotografies, els serveis inclosos en la seva oferta a 

realitzar en l’àmbit de l’objecte dels treballs a licitar i en relació 

concreta a l’Entitat Municipal Descentralitzada analitzant les 

necessitats específiques del servei atenent a la singularitat de 

Bellaterra. 

La memòria inclourà i desenvoluparà els següents aspectes: 

1.- Descripció dels treballs a realitzar 

2.- Metodologia d’execució del treball 

3.- Organització prevista dels treballs 

L’oferent proposarà un pla de treball que consideri més adient per 

l’execució dels treballs, identificant les activitats, fites, tasques, 

durada de les mateixes, interrelacions existents, i en especial 

justificant els aspectes que cregui convenients per millorar l’eficàcia 

del resultat en relació a la comunicació de l’EMD i els vilatants. 
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Aquest mateix sobre contindrà una proposició econòmica ajustada 

al model següent: 

(Identificació de la persona que presenta la proposició)--------------- 

Veí/veïna d__________________________ 

amb domicili_________ i NIF número_______________________ 

 

MANIFESTO: 

1.- Que estic assabentat del contracte per a la prestació del servei 

d’ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ de l’EMD Bellaterra, del plec 

de clàusules administratives particulars. 

2.- Que accepto íntegrament les esmentades clàusules i em 

comprometo a la seva execució per la quantitat de: 

Base Imposable.............................................(import en lletres i 

números) euros. 

IVA vigent al 21%..............................................(import en lletres i 

números) euros. 

Total:................................................................(import en lletres i 

números) euros. 

Signatura del que fa la proposta. 

La presentació de la proposició implica l’acceptació incondicionada 

pels licitadors del contingut del present plec sense cap excepció o 

reserva. 

 

14.- Termini de la presentació de les ofertes. 

_ 
14.1.- Les proposicions i la documentació complementària es 

presentaran, en la forma indicada en els apartats següents, al lloc i 
termini assenyalat a l'anunci de licitació publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. 

_ 
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14.2.- La presentació podrà realitzar-se mitjançant lliuraments a 
les oficines que s'indiquin a l'anunci de licitació o bé mitjançant 
tramesa per correu o missatgeria, en el cas de la qual l'interessat 
haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició 
de la tramesa i comunicar el mateix dia l'òrgan de contractació, per 
fax, tèlex o telegrama, la remissió de la proposició. L'esmentada 
comunicació podrà realitzar-se també per correu electrònic, si bé 
aquest mitjà només serà vàlid si existeix constància de la seva 
transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de 
les comunicacions i s'identifica fidedignament el remitent i el 
destinatari. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà 
admesa la proposició en el cas que fos rebuda fora del termini fixat 
a l'anunci de licitació. 

_ 
No obstant això, transcorreguts cinc dies naturals des de 

l'acabament del termini, no serà admesa cap proposició enviada per 
correu. 

 
14.3.- Els interessats podran examinar el plec i documentació 

complementària a les oficines assenyalades a l'anunci de licitació. 

_ 
14.4.- La presentació de les proposicions presumeix l'acceptació 

incondicional per el licitador de la totalitat del contingut del present 
plec, sense cap excepció. 
 

Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin 

aquest caràcter fins el moment en què s’hagi de procedir a la seva 

obertura en públic. 

Cada licitador només podrà presentar una proposició que haurà de 

versar sobre la totalitat de l’objecte del contracte. 

 

15.- Elements objecte de negociació. 

Podran ser objecte de negociació els criteris següents: 

.- Preu 

.- Altres millores addicionals. 
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L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan hi 

hagi ofertes declarades admeses, llevat que presumeixi de forma 

fonamentada que la proposició o proposicions no poden ser 

acomplertes per fonamentar-se en valors anormals o 

desproporcionats. 

 

16.- Mesa de contractació _ 
 

_ 
La Mesa estarà integrada per: 
1.- Beatriz Ripol, Secretària de la Corporació. 
2.- Dos regidors de la Corporació designats a tal efecte. 
3.- Antonio Palomo, arquitecte assessor tècnic de l’EMD 

Bellaterra. 
I com a President, el President de l’EMD o persona en qui 

delegui. 

II com_ 
  

17.- L’adjudicació. 

D’acord amb l’article 135 de la LCSP, una vegada efectuada la 

valoració de les propostes, es procedirà un procés de negociació en 

el que es sol·licitarà una possibilitat de millora de les ofertes en els 

paràmetres que seran objecte de negociació. 

Un cop definida l’oferta, la Mesa traslladarà a l’òrgan de 

contractació la relació classificada per ordre decreixent de la 

puntuació, i requerirà el licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa perquè aporti, en el termini de deu 

dies hàbils, la documentació acreditativa d’estar al corrent en el 

pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 

autoritzi l’òrgan de contractació per a obtenir-los de forma directa.  

L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats i, 

simultàniament es publicarà al BOP i el perfil del contractant. 

Les proposicions presentades, tant les que s’han declarat admeses 

com les desestimades, seran incorporades a l’expedient. Un cop 
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adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la 

interposició de recursos sense que aquests s’hagin formulat, la 

documentació que acompanya a les proposicions restarà a 

disposició dels interessats, llevat el corresponent a l’adjudicatari. 

 

18.- Formalització. 

La formalització del contracte haurà de tenir lloc en un termini 

màxim de quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la 

recepció de la notificació de l’adjudicació del contracte per part de 

l’adjudicatari. 

 

19.- Prerrogatives de l’EMD 

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 TRLCSP, 

ostenta les següents prerrogatives: 

.- Interpretació del contracte. 

.- Resolució de dubtes que ofereixi el seu compliment. 

.- Modificació del contracte per raons d’interès públic. 

.- Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 

 

20.- Drets i obligacions de l’adjudicatari. 

20.1 Drets. 

El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis 

corresponents. 

20.2 Obligacions 

L’adjudicatari està obligat a executar el contracte d’acord amb el 

present plec, les instruccions de l’EMD de Bellaterra i la seva 

proposta presentada. 
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Aquest document, el present plec i l’oferta de l’adjudicatari, tenen 

caràcter contractual. 

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs 

que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats. Així com de 

les conseqüències que es dedueixin per a l’EMD o per a tercers de 

les omissions, errors o conclusions incorrectes en l’execució del 

contracte. 

El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis que es 

causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l’execució del contracte. 

La validesa de l’adjudicació definitiva resta condicionada al 

compliment d’aquests requisits; en cas contrari la corporació pot 

anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles a 

l’adjudicatari. 

L’incompliment del contractista de les seves obligacions pot ser 

sancionat per la Presidència de la Corporació amb una multa diària 

en la proporció de 0,20 per 1.000€ del preu del contracte. 

Igualment es pot sancionar al contractista, amb la mateixa multa, 

per altres incompliments de les seves obligacions. 

Les multes a què es refereix el paràgraf anterior, es faran efectives 

en la forma i terminis que determina la LCSP i el RLCSP.  

 

21.- Modificació del contracte. 

El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic i per 

atendre a causes imprevistes; tot justificant-ho en l’expedient, 

conforme a l’article 219 TRLCSP. 

 

22.- Cessió del contracte. 

No es permet la cessió del present contracte. 
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23.- Resolució del contracte. 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits fixats en els 

articles 223 i 224 del TRLCSP i s’acordarà per l’òrgan de 

contractació, d’ofici o a instància del contractista. 

 

24.- Protecció de dades 

En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de 

dades de caràcter personal, es deixa constància dels següents 

extrems: 

La documentació requerida per a licitar en el present procediment 

que contingui dades de caràcter personal és necessària per la 

participació en el mateix. 

La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal serà dipositada al Departament de Contractació 

de l’EMD, i serà tractada per l’EMD per la qualificació, valoració i 

comparació de les proposicions dels licitadors i per donar 

compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació 

pública que sigui d’aplicació a l’EMD Bellaterra. 

La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que 

el licitador autoritza a l’EMD Bellaterra a tractar la referida 

documentació i informació en els termes informats i, en el cas que 

resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

Els interessats afectats podran exercitar els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’EMD de 

Bellaterra com entitat responsable del tractament, a l’adreça 

indicada, adjuntant una còpia del DNI o altre document oficial que 

acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

 

25.- Jurisdicció. 



 

13 
 

 Amb l’acceptació del plec, s’entén que l’adjudicatari renuncia a 

qualsevol fur i privilegi, i se sotmet als jutjats i tribunals del domicili 

de l’EMD competents per resoldre i conèixer les qüestions que 

puguin suscitar-se. 

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les 

qüestions i divergències que sorgeixin s’han de resoldre per la via 

administrativa o per la jurisdicció contenciosa administrativa, de 

conformitat amb el que disposa l’article 21.1 TRLCSP. 

 

26.- Normativa aplicable. 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, 

adjudicació, efectes i extinció es regirà per l’establert en aquest 

plec, i per a allò que no prevegi, serà d’aplicació: 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic. 

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament General de la 

Llei de contractes de les Administracions Públiques. 

Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen 

determinats preceptes del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 

de contractació pública. 

Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret 

administratiu, i en el seu defecte, les normes de dret privat. 

Bellaterra, a 6 de juliol de 2017 


