CONTINGUT DEL SOBRE B
Les empreses licitadores inclouran en aquest Sobre B tota la documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’hagin de ponderar en funció d’un judici
de valor. La documentació corresponent a la proposta tècnica s’ajustarà, si s’escau,
als continguts assenyalats en l’annex 4A d’aquest plec.
La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o de qualsevol altre document
que formi part de la proposició tècnica que hagi d’estar inclosa en el sobre C,
comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora.
A l’apartat N del quadre de característiques consta si s’admeten variants o millores,
i, si s’escau, sobre quins elements. En cas que s’admetin variants, es podran
presentar com a màxim 3 ofertes.
També s’ha d’incloure una declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o
dades tècniques incorporades en els sobres B són, al seu parer, confidencials, sense
que s’admeti la declaració genèrica d’un sobre com a confidencial. Les empreses
hauran de justificar el motiu del caràcter confidencial dels documents i/o dades als
efectes que l’òrgan de contractació pugui considerar-los com a tals. No tindran en cap
cas caràcter confidencial els documents d’accés públic. En el supòsit d’inexistència de
declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, i davant la petició
d’informació d’altres empreses licitadores, es donarà trasllat a l’empresa la proposta
de la qual es vulgui consultar, per tal que es pronunciï justificadament sobre quina part
de la seva proposta tècnica té caràcter confidencial.
CONTINGUT DEL SOBRE C. (OFERTA ECONÒMICA I,
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA CORRESPONENT ALS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA)

SI

S’ESCAU,

Oferta econòmica, formulada conforme al model que s’adjunta com a annex 3. No
s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.
Cànon ofertat, conforme al model que també s’adjunta com a annex 3.
Si s’escau, memòria explicativa de l’oferta presentada en relació a les característiques
incloses al plec de prescripcions tècniques i als criteris d’adjudicació quantificables de
forma automàtica, en els termes previstos a l’annex 3 d’aquest Plec.

A l’apartat N del quadre de característiques consta si s’admeten variants o millores,
i, si s’escau, sobre quins elements. En cas que s’admetin variants, es podran
presentar com a màxim 3 ofertes.
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També s’ha d’incloure una declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o
dades tècniques incorporades en els sobres C són, al seu parer, confidencials, sense
que s’admeti la declaració genèrica d’un sobre com a confidencial. Les empreses
hauran de justificar el motiu del caràcter confidencial dels documents i/o dades als
efectes que l’òrgan de contractació pugui considerar-los com a tals. No tindran en cap
cas caràcter confidencial els documents d’accés públic ni l’oferta econòmica, atès que
és objecte de lectura en acte públic. En el supòsit d’inexistència de declaració de
confidencialitat de les empreses licitadores, i davant la petició d’informació d’altres
empreses licitadores, es donarà trasllat a l’empresa la proposta de la qual es vulgui
consultar, per tal que es pronunciï justificadament sobre quina part del sobre C té
caràcter confidencial.
Desena. Mesa de contractació
La Mesa de Contractació és la que es determina a l’annex 5 del present plec.
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A de les
empreses i comprovarà l’existència i correcció de la declaració que ha de contenir, d’acord
amb el que estableix la clàusula novena d’aquest plec.
Si la Mesa observa defectes o errors en aquesta documentació ho comunicarà a les
empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de
contractació en el termini màxim que aquesta atorgui. Una vegada esmenats, si s’escau, els
defectes o omissions de la documentació presentada en el Sobre A, ha de determinar les
empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de
l’exclusió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre “A” i els actes
de la Mesa que impedeixin a les empreses licitadores la continuació del procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims adoptats en relació
amb l’obertura dels sobres B i/o C seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts
a la clàusula trenta-tresena.
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels sobres “B”, de
conformitat amb les mesures de gestió eficient previstes al Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig. Es tracta dels sobres presentats per les empreses el contingut dels quals és la
proposta tècnica amb criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor. La
Mesa comprovarà que en l’esmentat sobre B hi constin únicament els documents exigits pel
Plec de
Clàusules Administratives Particulars en l’annex 4A. La presentació de la documentació
pròpia del sobre C en el sobre B suposarà el rebuig de la proposició i l’exclusió de
l’empresa licitadora.
La Mesa de Contractació podrà demanar (atorgant un termini màxim de 2 dies) aclariments
de la documentació continguda en el sobre B o C, o documentació complementària de la
que es trobi inclosa en el sobre B, sense que això pugui afectar la lliure concurrència i la
igualtat d’oportunitats.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de l’obertura
del sobre C.

c. Gran Vista, 54 Barcelona 08032 Tel. 93 357 76 14 www.bcn.cat/ferrantallada

Un cop valorades les propostes de les empreses licitadores per part de la ponència tècnica
de la Mesa de Contractació, si escau, aquesta notificarà en el perfil del contractant (web del
Centre) el dia, lloc i hora en què tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres C, el contingut
dels quals és l’oferta econòmica, el cànon ofertat, i si s’escau, la proposta tècnica amb
criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.
En aquest acte públic i prèviament a l’obertura pública dels sobres C, s’informarà de la
puntuació obtinguda per les empreses licitadores en relació a la documentació continguda
en el sobre B. Es donarà vista de les proposicions presentades, i l’informe tècnic es
publicarà al perfil de contractant.
Onzena. Comitè d’experts.
En el supòsit en què la puntuació dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de
valor sigui superior a la corresponent als criteris avaluables de forma automàtica per
aplicació de fórmules, la valoració dels criteris esmentats en primer lloc correspon a un
comitè d’experts, que estarà format pels membres establerts a l’annex 5.
La composició del Comitè d’experts s’ha d’ajustar a allò que estableix l’article
20 del RD 817/2009.
Dotzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
12.1 Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més
avantatjosa s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen en l’annex 5.
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, la proposició que compleixi amb el criteri
d’adjudicació addicional que es determina en l’annex 5, d’entre els següents:
- La preferència en l’adjudicació dels contractes de les proposicions presentades per les
persones físiques o jurídiques en l’adjudicació del contracte que disposin d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes proposicions igualin en els
seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que
serveixen de base per a l’adjudicació.
- La preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per
aquelles empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la seva solvència
tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2
per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa
des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació. Si varies
empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més
avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte
l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat
a la seva plantilla.
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- La preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per
aquelles empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones
en situació d’exclusió social, regulades en la Llei 44/2007 de 13 de desembre per a la
regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits establerts en
aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
Respecte dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la
preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per entitats
sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui
relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o
regles fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial.
12.2 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’ha de dur a terme en
funció dels límits i paràmetres objectius establerts a l’annex 5.
En el supòsit que alguna de les ofertes econòmiques pugui ser considerada anormal o
desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà la informació necessària per tal que
l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta econòmica resulta anormal
o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni
desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa
licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.
L’empresa licitadora tindrà un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de la data de
recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la
sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic
corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o
bé, en cas contrari, el seu rebuig.
12.3 Classificació de les ofertes, requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació i
adjudicació del contracte
12.3.1 L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. Per realitzar
aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats a l’annex 5.
12.3.2. L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa per tal que, en un termini de 10 dies hàbils des del següent en què s’hagi
rebut el requeriment, presenti la documentació següent:
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1. L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius
conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del
RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord
amb l’article 15 de la mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, cal que autoritzi a l’òrgan de contractació a obtenir
d’ofici aquestes dades, mitjançant la presentació de la declaració responsable de l’annex
1 d’aquest plec, o, alternativament, aporti la documentació següent:
-

En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta
de l’Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o
el darrer rebut de l’Impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se
donat de baixa en la matrícula de l’Impost.
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 83 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració
en el cens d’obligats tributaris.
b) En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat
Social:
-

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.

-

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat
Social.

-

Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu
que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el certificat
esmentat, s’expedirà d’ofici.

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà
mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del
RGLCAP.
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2.
2.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE)
a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica
Si es tracta de persona física, presentarà DNI o passaport no caducat, NIF i acreditació,
si és el cas, del nom comercial amb el què opera en el tràfic mercantil.

-

-

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil.
Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o
acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar la documentació que acrediti
que consten inscrites en els registres professionals o comercials adients o les
certificacions indicades a l’apartat 3 de l’annex I del RGLCAP
Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren
inscrits en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que
actuen amb habitualitat en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte
del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent
d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior que acrediti que l’Estat del qual
són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la
prevista en l’article 16 del TRLCSP o, en cas contrari, informe de reciprocitat.
En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per
integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i
capacitat. A més, cal indicar en un document privat el nom de les empreses que la
formen, el percentatge de la participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona o
ens designat perquè, durant la vigència del contracte, exerceixi la plena representació de
totes davant del Centre. Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal, en cas de resultar empresa adjudicatària. El document en
què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant de cadascuna de
les empreses que integren la unió.
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b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les
ofertes.
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder
suficient per fer-ho i una fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o del
passaport. Aquests poders hauran d’ésser validats per l’Assessoria Jurídica de qualsevol
unitat departamental, territorial o central del Gabinet Jurídic de la Generalitat de
Catalunya havent-se d’incloure l’esmentada validació a la documentació a presentar.
Per fer la validació, el poder ha de reunir els següents requisits:
-

Ha de ser escriptura pública.
Ha de ser còpia autèntica.
Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
c) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Presentació de la classificació empresarial, si escau, o de la documentació acreditativa
de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb l’establert a
l’apartat E del quadre de característiques i, conforme a les previsions de la clàusula
vuitena d’aquest Plec.
2.2 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig,
gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
(http://www.gencat.cat/economia/jcca) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE) han de fer constar aquesta circumstància a la caràtula
del sobre on presenten la documentació, i d’aquest punt 2, només estan obligades a
incorporar-hi la documentació següent:
a) Declaració responsable de l’empresa licitadora en la que es manifesti que les
circumstàncies reflexades en el certificat del RELI no han experimentat variació. En
cas que alguna de les dades inscrites hagués patit modificacions, caldrà aportar la
documentació actualitzada. La incorporació del certificat del RELI al procediment podrà
efectuar-se d’ofici per l’òrgan de contractació, sol·licitant-lo directament al Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores, sens perjudici de que les empreses licitadores
hagin de presentar, en tot cas, la declaració responsable esmentada
b) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.
c) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula tretzena d’aquest Plec.
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d) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació
corresponents.
e) Atès que les prestacions que es contracten s’han de prestar de forma continuada en
el Centre, caldrà aportar una relació del personal que es destinarà a l’execució del
contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i número d’ afiliació a la Seguretat
Social i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat
Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC2
corresponents. Alternativament, i si s’escau, declaració responsable per part de
l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que
s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’ afiliació i l’alta de totes elles
quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
f)

Qualsevol altra documentació que específicament i per la naturalesa del contracte,
s’especifiqui a l’apartat F del quadre de característiques del contracte.
La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada
per l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament
relativa a la capacitat, representació i solvència o, en el cas d’empreses licitadores
inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de
Licitadors
i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), la
documentació indicada a l’apartat 2 de la present clàusula. Si la Mesa de
contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de
caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de
3 dies hàbils.
Si no es complimenta adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència
de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar i, quan correspongui, la
incautació de la garantia provisional constituïda.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses
licitadores pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP.

g) Declaració de disposar dels certificats legalment establerts que acrediten que les
persones que es troben en el supòsit legal de l’article 1.8 de la Llei 26/2015 de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, no tenen
antecedents penals per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en
cas de nova incorporació, aquesta també complirà els requisits legals citats.
Aquesta Declaració es realitzarà d’acord amb el model que figura a l’annex 10
d’aquest Plec.

c. Gran Vista, 54 Barcelona 08032 Tel. 93 357 76 14 www.bcn.cat/ferrantallada

12.3.3. Un cop rebuda la documentació, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar,
motivadament, el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
Quan per a l’adjudicació del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris,
l’òrgan de contractació ha d’acordar, en un termini de dos mesos a comptar des de l’obertura
de les proposicions, mitjançant resolució motivada, l’adjudicació a l’empresa licitadora que
presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa. Quan s’hagi establert com a criteri únic
d’adjudicació el preu, l’òrgan de contractació ha d’acordar l’adjudicació en el termini màxim
de 15 dies a comptar des de l‘endemà de l’obertura de les proposicions. Aquests terminis
s’ampliaran 15 dies quan es requereixi la tramitació del corresponent expedient perquè es
detecti l’existència de proposicions anormals o desproporcionades.
L’adjudicació s’ha de notificar a les empreses licitadores per correu electrònic o per
qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció pel destinatari i publicar
les dades bàsiques en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació (web del Centre) de
forma simultània, indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte.
Aquesta notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació que preveu l’article 151.4 del
TRLCSP.
Correspondrà a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades
renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació, amb la corresponent notificació a
les empreses licitadores. També podrà desistir del procediment abans de l’adjudicació quan
s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del
procediment d’adjudicació.
Tretzena. Garantia definitiva
13.1 El candidat proposat com empresa adjudicatària ha de constituir a disposició de
l’òrgan de contractació una garantia definitiva per l’import que s’assenyala en l’apartat H del
quadre de característiques, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de
l’endemà del seu requeriment, llevat que no s’apliqui aquesta garanties, segons consti al
mateix apartat H.
13.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a)
En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat
de Catalunya o les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b)
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions reglamentàries per algun dels bancs,
caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels
establiments esmentats en l’apartat a).
c)
Mitjançant contracte d’assegurança de caució, en la forma i condicions reglamentàries,
d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 i annex VI
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RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de
caució, que s’ha de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
d)
Mitjançant la retenció de la quantitat en el preu del servei. En aquest cas, el candidat
proposat com empresa adjudicatària haurà de presentar, davant l’òrgan de contractació, un
escrit demanant la retenció d’aquesta quantitat de la/es primera/es factura/es o, en el seu
cas, del pagament de l’import total del contracte, en concepte de garantia definitiva.
13.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
l’apartat H del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a tots els integrants
de la unió temporal.
13.4 La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 del
TRLCSP, exonerarà de constituir la garantia definitiva.
13.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP.
13.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal
que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.
13.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada
moment, en el termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord
de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es
produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa el
TRLCSP.
13.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
13.9 En el cas que no es reposi la garantia en els supòsits esmentats en els apartats
anteriors, el Centre pot resoldre el contracte.
13.10 Pel que fa al règim de devolució, execució i confiscació de les garanties s’estarà al
que estableix el Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa
General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i s’unifica el règim de les garanties que
davant seu es poden presentar.
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Catorzena. Formalització i perfecció del contracte
14.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, si bé l’empresa adjudicatària
pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses
corresponents. La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. No
obstant, si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la
formalització del mateix no podrà realitzar-se abans de que transcorrin quinze dies hàbils
des que es remeti la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores i candidats. En
aquest darrer cas, l’òrgan de contractació requerirà a l’empresa adjudicatària per a què
formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en
què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf
anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti
aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del
recurs hagi aixecat la suspensió.
14.2 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, en el moment de la formalització del contracte, l’escriptura pública de constitució
de la unió temporal en la qual consti el nomenament del representant o de la persona
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
14.3 El contingut del contracte ha de ser l’establert en l’article 26 del TRLCSP i en l’article
71 del RGLCAP.
14.4 Si el contracte no es pogués formalitzar en el termini indicat per causes imputables a
l’empresa adjudicatària, el Centre pot acordar la confiscació sobre la garantia definitiva, de
l’import de la garantia provisional si s’hagués exigit.
14.5 En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable al Centre, s’indemnitzarà al
contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb
independència que l’empresa contractista pugui sol·licitar la resolució del contracte.
14.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta és requisit
imprescindible per poder-ne iniciar l’execució, llevat que sigui de tramitació d’emergència, de
conformitat amb l’article 113 del TRLCSP.
14.7 Publicitat de la formalització dels contractes
La formalització dels contractes es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació (web del Centre) indicant, com a mínim, les mateixes dades de l’anunci
d’adjudicació. Quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 100.000 euros, es
publicarà a més a més en el DOGC, en un termini no superior a 48 dies des de la seva
formalització. Si es tracta de contractes subjectes a regulació harmonitzada, l’anunci
s’enviarà en el mateix termini al DOUE i es publicarà al BOE.
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