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RADIODIAGNOSTIC PER AL PIUS HOSPITAL DE VALLS MITJANÇANT ARRENDAMENT AMB 

OPCIÓ DE COMPRA. 

 

Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen aquesta 
licitació estan disponibles a l’adreça d’Internet: www.consorci.org  

 
 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE. 

 

Constitueix l’objecte del contracte al qual aquest plec fa referència, el subministrament i instal·lació 

dels béns, mitjançant arrendament amb opció de compra, assenyalats al quadre de 

característiques específiques. 

 

Les característiques del subministrament es relacionen al Plec de Prescripcions Tècniques que 

s'incorpora al present Plec. Aquest Plec de Clàusules Administratives i les Prescripcions Tècniques 

tindran caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signades per l'adjudicatari en el moment de 

formalització del contracte. 

 

S’admetran variants per part dels licitadors sobre la oferta base, però aquesta haurà de comprendre 

sempre i com a mínim les característiques tècniques que consten al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

L’objecte del contracte correspon al codi de la Classificació estadística de Productes per Activitats 

(CPA) (Reglament (CEE) núm. 451/2008, de 23  d’abril de 2008 del Parlament Europeu i del 

Consell)  i a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) de la Comissió 

Europea (Reglament (CE) 213/2008 de 28 de novembre de 2007, i les Directives 2004/17/CE i 

2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell) que apareixen al quadre de característiques 

específiques. 

 

L'empresari licitador, si ho considera convenient, pot proposar variacions dels béns descrits al Plec de 

Prescripcions Tècniques, sempre i quan aquestes ofereixin avantatges en la seva utilització, per noves 

tecnologies, major nombre de prestacions i d'altres característiques que puguin ésser avantatjoses per 

a la seva utilització pel  Pius Hospital de Valls. 

 

De tota la documentació del procediment se’n proporcionarà al concursant còpia o les dades per 

obtenir-la. Les despeses derivades d’aquesta documentació aniran al seu càrrec. 

 

 

SEGONA.-  REGIM JURÍDIC 
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El contracte de subministrament objecte del present Plec té caràcter administratiu, i es regirà pel 

present Plec, el Plec de Prescripcions Tècniques adjunt a aquest, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic modificada per la Llei 34/2010 de 5 d’agost, de modificació de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant RGLCAP) i, de forma 

supletòria, per la normativa general administrativa i, en el seu defecte, per les normes de dret privat. 

 

 

TERCERA.- ENS  CONTRACTANT I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

 

El Grup de Serveis Sanitaris i Social  Sant Roc, (en endavant Grup de Serveis Sant Roc), és un 

Organisme Autònom Local de l’Ajuntament de Valls, amb personalitat jurídica pròpia que es regeix 

d’acord amb el que s’estableix a l’art. 85 bis de la Llei7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local; 254 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim de Local de Catalunya; i 199 i següents del Reglament 

d’Obres, activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 170/1995, de 13 de 

juny. 

 

L’òrgan competent per a la contractació de subministraments és el President del Grup de Serveis 

Sant Roc, d’acord amb la delegació atorgada pel Consell Rector en sessió celebrada en data 17 

de gener de 2011. 

 

 

 

 

 

QUARTA - PRESSUPOST DE LA CONTRACTACIÓ. 

 

El pressupost màxim de contractació per a la totalitat del subministrament és de 942.928,40 € sense 

IVA (1.112.655,59 € amb el 18% d’ IVA inclòs). 

 

En realitzar-se el subministrament en la modalitat d’arrendament, el pressupost màxim anual 

destinat al cànon de lloguer que compren el manteniment dels equips és el següent: 

 

Lot 1 

a) Import total:  77.936,40 € sense IVA (91.964,95 € amb IVA inclòs) 

b) Número de quotes: 60  
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c) Mensualitat:  1.298,94 € sense IVA (1.532,75 € amb IVA inclòs) 

d) Valor de l’opció de compra: 1.334,00 € sense IVA (1.574,12 €  amb IVA inclòs) 

 

Lot 2 

e) Import total:  579.529,20 € sense IVA (683.844,45 € amb IVA inclòs) 

f) Número de quotes: 60  

g) Mensualitat:  9.658,82 € sense IVA (11.397,41 € amb IVA inclòs) 

h) Valor de la opció de compra: 9.608,00 € sense IVA (11.337,44 € amb IVA inclòs) 

 

Lot 3 

i) Import total:  233.714,40 € sense IVA (275.782,99 € amb IVA inclòs) 

j) Número de quotes: 60  

k) Mensualitat:  3.895,24 € sense IVA (4.596,38 € amb IVA inclòs) 

l) Valor de la opció de compra: 3.867,00 € sense IVA (4.563,06 € amb IVA inclòs) 

 

Lot 4 

m) Import total:  36.332,40 € sense IVA (42.872,32 € amb IVA inclòs) 

n) Número de quotes: 60  

o) Mensualitat:  605,54 € sense IVA (714,54 € amb IVA inclòs) 

p) Valor de la opció de compra: 607,00 € sense IVA (716,26 € amb IVA inclòs) 

 

En contractar-se el subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra, el pagament 

del preu del contracte es realitzarà en 60 quotes mensuals més una quota final que comprengui el 

valor residual per a l’exercici de la opció de compra. El contracte d’arrendament amb opció de compra 

comptarà amb un termini de carència inicial mínim de tres mesos. 

El Grup de Serveis Sant Roc podrà executar la opció de compra, en qualsevol moment anterior a la 

finalització del contracte, sense cap penalització i sense el pagament d’interessos pendents de meritar-

se, prèvia notificació fefaent al contractista de la seva voluntat d’exercir l’opció abans de la finalització 

del període que estableix el present Plec. 

 

El pressupost del present exercici ha estat aprovat pel Consell Rector del Grup de Serveis Sant Roc i 

figura inclòs en el pressupost en l'aplicació pressupostària corresponent. Respecte d’exercicis futurs 

constitueix un expedient de tramitació anticipada de la despesa per plurianualitat i l’efectivitat del 

contracte quedarà supeditada a l’efectiva aprovació de crèdit per part del Grup de Serveis Sant Roc 

per a cada exercici respectiu segons el desglos següent: 

 

Any 2011 

Any 2012 

  77.292,70 € (sense IVA) 

185.502,48 € (sense IVA) 

 5 mensualitats 

12 mensualitats 
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Any 2013 

Any 2014 

Any 2015 

Any 2016 

185.502,48 € (sense IVA) 

185.502,48 € (sense IVA) 

185.502,48 € (sense IVA) 

123.625,78 € (sense IVA) 

12 mensualitats 

12 mensualitats 

12 mensualitats 

 7 mensualitats 

 

 

CINQUENA.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

L’adjudicatari haurà de lliurar i instal·lar els béns objecte de subministrament abans de l’1 de juny 

de 2011, o d’aquell termini posterior a aquesta data que comuniqui el Grup San Roc a 

l’adjudicatari,  o en aquell altre termini inferior que l’adjudicatari hagi proposat en la seva oferta de 

condicions. Els béns seran lliurats en el lloc designat pel Grup de Serveis Sant Roc. 

 

L’incompliment del termini màxim d’execució del contracte serà causa de la seva resolució o bé es 

podrà procedir a la imposició de les penalitats que consten a la clàusula vint-i-quatre del present 

Plec.  

 

L'objecte del contracte no s'entendrà subministrat fins el moment en què els béns lliurats siguin aptes 

pel seu ús, comprovat el seu correcte funcionament en un període de prova de quinze dies, 

formalitzant-se en l’acta de posada en marxa supervisada pel servei tècnic del Grup de Serveis Sant 

Roc. 

 

 

  

SISENA.- COMPATIBILITAT I CAPACITAT DELS LICITADORS. 

 

Podran licitar en el present contracte totes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, acreditin la seva solvència econòmica, financera i 

tècnica, i no es trobin compreses en alguna de les circumstàncies assenyalades a l'article 49 de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

SETENA.- FORMA D'ADJUDICACIÓ I PROCEDIMENT DE LICITACIÓ. 

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant contracte de subministrament subjecte a una 

regulació harmonitzada, en virtut d'allò previst a l’article 15 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 
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La selecció de l’oferta econòmica més avantatjosa es realitzarà atenent a la pluralitat de criteris que 

consten a la clàusula setzena del present plec d’acord amb l’article 134 de Contractes del Sector 

Públic.  

 

La licitació serà anunciada al Diari Oficial de la Unió Europea (D.O.U.E), el Butlletí Oficial de l’Estat 

(B.O.E.) i el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (B.O.P.T.) sent a càrrec de el/s adjudicatari/s 

les despeses de publicació fins al límit de 1.500€. 

 

VUITENA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. 

 

Les proposicions s’hauran de presentar en la forma establerta a la clàusula següent, al domicili del 

Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Direcció, Avda. Tibidabo, 21 08022 de 

Barcelona, el dia i l’hora que consta en el quadre de característiques específiques. 

 

Quan la documentació s’enviï per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de la 

remesa a la oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant 

telex, fax o telegrama. Només s’acceptarà l’anunci per correu electrònic si incorpora un sistema de 

signatura electrònica avançada. 

 

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 senyalat a l’anunci.    

 

Nogensmenys, transcorreguts tres dies següents a la data indicada sense haver-se rebut la 

documentació, aquesta no podrà ser acceptada.  

 

NOVENA.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

 

Les empreses interessades en la licitació a la qual aquest Plec fa referència presentaran la seva 

sol·licitud de participació mitjançant dues còpies, acompanyada de tres únics sobres (A, B i C), 

segons els models adjunts, tancats i signats  pel licitador o persona que el representi amb la seva 

firma llegible. 

 

A cada sobre figurarà clarament el nom i cognoms del proponent o la seva raó social, el telèfon i el 

fax, la denominació del subministrament al qual licita, el número d’expedient de contractació, i el 

nom i cognoms de la persona que signa la proposició en nom propi o en representació d'una altra 

persona o entitat. 

 

El contingut del SOBRE A, DE DOCUMENTACIÓ PERSONAL, haurà de comprendre: 
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1. Full indicatiu de la documentació integrada al sobre. 

 

2. Copia validada del Document Nacional d'Identitat del licitador quan es tracti d'empresaris 

individuals, o de la persona que signi la sol·licitud quan actuï per representació. 
 

3. Quan es tracti de persones jurídiques,  copia validada de l’escriptura  de constitució i, en 

el seu cas de modificació dels estatuts o de les normes fundacionals de l’entitat, i 

l’acreditació de la seva inscripció al Registre Mercantil, quan aquesta sigui obligatòria segons 

les normes mercantils que li siguin aplicables o en aquell altre registre oficial que resulti 

obligatori en funció de la tipologia jurídica de l’empresa. 

 

4.  Quan s'actuï en representació d'una altra persona, física o jurídica,  còpia validada de 

l'escriptura d'apoderament notarial atorgada per la persona amb poders suficients i 

acreditació de la seva inscripció al Registre Mercantil, quan es tracti d’empreses inscrites al 

mateix o en aquell altre registre oficial que resulti obligatori en funció de la tipologia jurídica de 

l’empresa.    

 

5.  Declaració responsable signada pel licitador en els termes de l'article 130 apartat C de la 

Llei de Contractes del Sector Públic.. 

 

6.  Titulació: 

   

a) Declaració de l'ofertant, segons model adjunt com a annex 2, sobre la seva condició de 

fabricant, distribuïdor o importador. 

   

b) Documentació que acrediti fefaentment la veracitat de tal declaració que, a tals efectes 

s'entendrà acreditada: 

 

- La condició de fabricant amb el corresponent cens industrial o autorització 

de posada en marxa de l’ indústria o document equivalent.  

- La condició de distribuïdor amb l’autorització escrita del fabricant o, si 

escau, de l'importador de producte o article ofertat. 

- La condició d'importador amb l'autorització escrita del fabricant o distribuïdor 

estranger del producte o article ofertat. 

  

 En cas de coincidir en un mateix licitador la condició de fabricant, distribuïdor o 

importador haurà d'acreditar per a tot el subministrament el títol amb què es presenta. 
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7.  Ubicació del local o dependències situades a Catalunya, on es puguin inspeccionar els béns 

objecte del present contracte.   

 

8. Acreditació de la capacitat i solvència tècnica, econòmica i financera assenyalada als articles 

63, 64 i 66 LCSP segons s’especifica: 

 

a) quant a la solvència econòmica i financera, per algun dels següents mitjans 

 

-  Informe d'institucions financeres o, en el seu cas, justificant de l'existència 

d'una assegurança d'indemnització per riscs professionals. 

 

- En el cas de societats, presentació de les comptes anuals presentats al 

Registre Mercantil o al registre oficial que correspongui. 

 

- Declaració sobre la xifra global de negocis dels tres últims exercicis. 

- En el cas que, per raons justificades, no es pugui acreditar per cap dels 

mitjans anteriors, mitjançant qualsevol altre documentació considerada 

suficient pel Grup de Serveis Sant Roc. 

 

b) quant a la solvència tècnica, s’haurà d’acreditar per un o varis dels paràmetres 

següents, necessàriament els dos primers: 

 

- Resum dels subministraments realitzats en els tres darrers anys, tot indicant 

el seu import, data i destinació pública o privada amb justificació 

documental dels més importants. 

 

- Certificat de la marca CE d’aquells articles als quals els resulti exigible, 

d’acord amb el RD Legislatiu 414/1996, d’1 de març, de Productes 

Sanitaris, BOE núm. 9089 de 24.04.96. 

 

- Descripció de l’equip tècnic, mitjans emprats pel subministrador per 

assegurar la qualitat i els mitjans d’estudi i investigació de l’empresa. 

 

- Indicació dels tècnics o unitats tècniques integrades o no a l’empresa, 

participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de 

qualitat, així com, en el seu cas, grau d’estabilitat del personal integrat en 

l’empresa. 
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9. Per a les empreses estrangeres, la declaració de submissió a la jurisdicció dels Tribunals 

espanyols, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, per a qualsevol 

qüestió relacionada amb la contractació a la qual es licita. 

 

En el cas de que es presentin documents redactats en llengua estrangera, aquests hauran de 

ser traduïts en forma oficial al català o al castellà. 

 

10. En el seu cas, declaració del nombre total de treballadors minusvàlids en l’empresa i indicació 

del percentatge que suposen en relació a la totalitat de la plantilla, als efectes de preferència 

en l’adjudicació al seu favor, sempre i quan igualin en els seus termes a les propostes més 

avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació que consten a la 

clàusula quinzena. 

 

11. Altres documents que l'empresa cregui oportú presentar per a un major coneixement de les 

seves activitats. 

 

En el cas de que l'empresa estigui inscrita en el Registre de Licitadors del Consorci de Salut i 

d’Atenció Social de Catalunya o bé en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya, el fet d'aportar la còpia del certificat d'inscripció substituirà els documents  requerits en 

els punts 2, 3 i 4 del sobre de documentació personal. 

  
De conformitat amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació 

del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, les empreses 

inscrites en aquest Registre no han d'aportar els documents i les dades que hi figuren. L'òrgan de 

contractació consultarà d'ofici, en la fase procedimental que correspongui, si hi ha informació 

registral de les empreses que liciten en el procediment d'adjudicació en curs. Les empreses 

inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la personalitat 

jurídica; la capacitat d'obrar i la representació; la classificació empresarial; l'alta en l'Impost 

d'activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d'exempció; la 

declaració segons la qual no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició 

de contractar que estableix l'article 49 de la Llei de contractes del Sector Públic i no s'ha donat de 

baixa en la matrícula de l'impost d'activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al 

corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat; les 

dades i els documents d'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

sol·licitats en el present procediment d'adjudicació que figurin en l'esmentat Registre. 

 

El contingut del SOBRE B, DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, comprendrà: 
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1. Memòria tècnica dels béns que s’ofereixen, en el mateix ordre i amb la mateixa denominació 

amb la que constin a la proposició econòmica, tot indicant els materials i la composició, 

marca, model i número de referència, així com catàleg o la seva fotocòpia i/o fotografies.  

 

2. Quadre de característiques generals segons consta al Plec de Prescripcions Tècniques 

que serà d’obligada cumplimentació per tal de tenir en compte l’oferta. Les empreses 

licitadores hauran d’omplir en la casella “COMPLEIX” les característiques pròpies dels 

béns que ofereixin i pels paràmetres claus si compleixen o no les característiques 

senyalades. Les ofertes que no comprenguin la complementació de les 

prescripcions  tècniques seran rebutjades. 

 

3. Descripció del servei post-venda, estructura, temps de resposta, preu/hora i preu anual de 

manteniment dels béns ofertats un cop finalitzada la garantia segons s’especifica en el plec 

de prescripcions tècniques.          

4. Els licitadors posaran en aquest sobre B només la documentació a què es refereix els 

apartats anteriors que ha de ser objecte d’un JUDICI DE VALOR i que són els que 

fan referència als criteris d’adjudicació següents: 

 

 

 

 

El contingut del SOBRE C, DE LES PROPOSICIONS DELS LICITADORS, comprendrà: 

   

1.  Oferta econòmica segons annex 3. 

 

2.  Preu unitari dels béns. Els licitadors hauran de presentar l’oferta econòmica detallada segons 

annex 4 que serà d’obligada complimentació per  tal de tenir en compte l’oferta. 

 

La totalitats del preu ofertat no podrà ser superior al pressupost màxim consignat a la clàusula 

quarta del present Plec, expressada en euros,  entenent-se que l’oferta inclou el preu del bé, 

així com tots aquells altres tributs que recaiguin sobre els béns, els costos de transport, 

muntatge, proves, connexió, instal·lació, comprovacions, assegurances i redacció de 

projectes tècnics necessaris per a la instal·lació.   

Es farà constar de forma separada l’IVA que grava el preu. 

 

3.  En el seu cas, declaració de compromís i abast temporal d’ampliació del període de garantia 

d’acord amb els paràmetres especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Valoració tècnica  
Valoració servei post-venda 
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4.  Si escau, els licitadors hauran d’aportar la documentació relativa a la resta de 

criteris d’adjudicació que siguin quantificables de forma automàtica i que són els 

següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENA.- EXAMEN DELS BÉNS. 

 

Els béns que s’ofereixin hauran d’estar a disposició de l’oportú examen que en el seu cas consideri 

necessari realitzar el Grup de Serveis Sant Roc, immediatament després de realitzada l’obertura de 

proposicions. 

 

El Grup de Serveis Sant Roc podrà sol·licitar que es traslladin i s’instal·lin els béns objecte d’aquest 

contracte a les dependències de l’Hospital a efectes de provar-los pel període que estimi convenient 

l’entitat contractant, havent de procedir els licitadors a la seva retirada quan els ho indiqui l’òrgan de 

contractació. 

 

Totes les despeses de trasllat, muntatge, instal·lació, desmuntatge i desinstal·lació seran a càrrec de 

cada licitador. 

 

El Grup de Serveis Sant Roc es reserva el dret de visitar les instal·lacions industrials dels concursants 

abans de l’adjudicació del contracte per tal de poder inspeccionar el compliment de les condicions de 

l'oferta. 

 

ONZENA.- MESA DE CONTRACTACIÓ. 

 

La Mesa que assistirà a l’òrgan de contractació en el subministrament de referència estarà integrada 

pels següents membres que consten al quadre de característiques específiques. 

 

DOTZENA.- OBERTURA DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I DE PROPOSICIONS DE 

CONDICIONS. 

Valoració econòmica 
Ampliació del període de garantia  
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La Mesa de contractació qualificarà amb caràcter previ en sessió privada els documents presentats en 

el sobre A, i posteriorment procedirà a l'acte públic d'obertura de les proposicions presentades pels 

licitadors en els sobres B i C en el domicili del Grup de Serveis Sant Roc, Pl. Sant Francesc, 1, 43800 

Valls, al dia i a l’hora que consten al quadre de característiques específiques, i les elevarà a 

l'Òrgan de Contractació juntament amb l'acta i les observacions que s'hagin produït. 

 

Si la Mesa observa defectes esmenables en la documentació continguda al sobre A, podrà concedir 

un termini de tres dies hàbils al licitador per tal que esmeni els errors. 

 

 

 

TRETZENA.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

La Mesa de Contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no 

hagin sigut declarades desproporcionades o  anormals segons l’article 136 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. Per realitzar l’esmentada classificació, s’atendrà als criteris 

d’adjudicació assenyalats al plec o a l’anunci podent sol·licitar tants informes tècnics com siguin 

convenients. Quan l’únic criteri a considerar sigui el preu, s’entendrà que l’oferta econòmicament 

més avantatjosa és la que incorpora el preu més baix.  

 

L’Òrgan de contractació requerirà a l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa 

per tal que, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell  en què hagués 

rebut el requeriment, aporti les certificacions relatives al compliment de les obligacions tributàries i de 

seguretat social que expediran els òrgans competents, així com l’alta i el darrer rebut de l’Impost sobre 

Activitats Econòmiques juntament amb una declaració responsable comprensiva de que no ha cursat 

baixa en aquest impost, si es tracta d’un empresari que hagi substituït l’aportació d’aquesta 

documentació a la fase de presentació de propostes per una declaració responsable a l’efecte i que 

acrediti la constitució de la garantia definitiva a la qual es refereix la clàusula vintena del present plec.  

Transcorreguts els deu dies hàbils sense que el licitador aporti la documentació esmentada en el 

paràgraf anterior, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà en aquest cas a 

demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades 

les ofertes.  

La Mesa de Contractació haurà adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la 

recepció de la documentació. 

 

La resolució d’adjudicació o la declaració del concurs desert serà notificada a cadascun dels 

licitadors i publicada al Diari Oficial de la Unió Europea (D.O.U.E) i al Butlletí Oficial de l’Estat 
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(B.O.E) i al Butlletí de la Província de Tarragona (B.O.P.T.), sent a càrrec dels adjudicataris el cost 

de la publicació fins a un límit de 1.500€. L’adjudicació es publicarà al perfil del contractant. 

 
El mateix procediment podrà aplicar-se quan la finalitat de l’adjudicació sigui la de continuar l’execució 

del contracte que hagi estat declarat resolt, una vegada iniciat aquest. 
 
CATORZENA.- DECLARACIÓ DEL PROCEDIMENT DESERT 

 

L’òrgan de contractació podrà declarar desert el procediment, motivadament, quan el contracte no 

arribi a adjudicar-se per falta de licitadors o perquè els presentats no hagin estat admesos a 

licitació o les ofertes no fossin adequades. En aquest supòsit, i d’acord amb el què preveu l’art. 

154.c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació 

podrà adjudicar el contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat sempre que no es 

modifiquin substancialment les condicions originals del contracte.  

 

Els elements objecte de negociació seran els mateixos criteris d’adjudicació que consten en la 

clàusula setzena. 

 

QUINZENA.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. 

 

Els criteris objectius que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte seran 

els que consten el quadre de característiques específiques.  

 

D’acord amb el que estableix la Disposició Addicional Sisena de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per aquelles 

empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en plantilla un nombre de 

treballadors minusvàlids no inferior al 2%, sempre i quan tals proposicions igualin en els seus termes a 

les més avantatjoses des del punt de vista de l’aplicació dels criteris objectius d’adjudicació del 

contracte. 

 

Tanmateix, tindran preferència en l’adjudicació del contracte, aquelles empreses dedicades 

específicament a la promoció e inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, regulades en 

la Disposició Addicional Novena de la Llei 12/2001, de 9 de juliol.   

 

SETZENA.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ 

D’ADJUDICACIÓ 

 

Seran susceptibles de recurs especial els anuncis de licitació, els plecs i els documents 

contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació, els actes de tràmit 
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adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests últims decideixin directa o 

indirectament a l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin 

indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims i els acords d’adjudicació adoptats 

pels poders adjudicadors. Es consideraran actes de tràmit que determinen la impossibilitat de 

continuar el procediment els actes de la Mesa de Contractació pels quals s'acordi l'exclusió de 

licitadors 

 
Els defectes de tramitació que afectin als actes diferents dels contemplats al paràgraf anterior 

podran ser posats en manifestació pels interessats a l’òrgan al què correspongui la instrucció de 

l’expedient o a l’òrgan de contractació, a efectes de la seva correcció, i sense perjudici que les 

irregularitats que els afecten puguin ser al·legades pels interessats al recórrer l’acta d’adjudicació.. 

 

No procedirà aquest recurs en relació amb els procediments d'adjudicació que se segueixin pel 

tràmit d'emergència regulat en l'article 97 de LCSP.  

 

Els actes que es dictin en els procediments d'adjudicació de contractes administratius que no 

reuneixin els requisits del paràgraf primer, podran ser objecte de recurs de conformitat amb el que 

disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

del Procediment Administratiu Comú, i amb la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la 

Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 

El recurs especial en matèria de contractació tindrà caràcter potestatiu. 

 

L’òrgan competent per resoldre el recurs especial serà el President del Consell Rector del Grup de 

Serveis Sant Roc de conformitat amb la Disposició Transitòria Segona de la Llei 34/2010 de 5 

d’agost, que modifica la Llei de Contractes del Sector Públic, en tant que les normes 

autonòmiques no ho reguli. 

 
El recurs podrà interposar-se per les persones físiques i jurídiques als quals els seus drets o 

interessos legítims s’hagin vist perjudicats o puguin ser afectats per les decisions objecte de 

recurs.. 

 

Prèviament a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, les persones 

legitimades podran sol·licitar davant l’òrgan competent l’adopció de les mesures provisionals, les 

quals estan regulades a l’article 313 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

Tot aquell que es proposi interposar recurs especial haurà d’anunciar-lo prèviament mitjançant 

escrit especificant l’acte del procediment que hagi de ser objecte del mateix, presentat davant 

l'òrgan de contractació en el termini previst per a la interposició   
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El termini per interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de quinze dies hàbils 

comptats a partir de la següent a aquell en que es notifiqui o publiqui l’acte impugnat.  

 

No obstant això: 

- Quan el recurs s’interposi contra el contingut dels plecs i resta de documents contractuals, el 

còmput s’iniciarà a partir del dia següent a aquell en que els mateixos hagin sigut rebuts o posats 

a disposició dels licitadors o candidats per el seu coneixement conforme el que es disposa en 

l’article 142 d’aquesta Llei. 

- Quan s’interposi contra actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació  o contra un 

acte resultant de l’aplicació del procediment negociat sense publicitat, el còmput s’iniciarà a partir 

del dia següent a aquell en que s’hagi tingut coneixement de la possible infracció. 

- Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, el termini començarà a comptar-se a partir del dia 

següent al de la publicació. 

 

En l’escrit d’interposició s’haurà de fer constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, 

els mitjans de prova de que es pretengui valer-se el recurrent i, en el seu cas, les mesures de la 

mateixa natura que les anomenades en l’article anterior, quina adopció sol·liciti. 

 

A aquest escrit s’acompanyarà: 
 

a) El document que acrediti la representació del compareixent, excepte si figurés unit a les 

actuacions d’altre recurs pendent davant el mateix òrgan, en aquest cas podrà sol.licitar-

se  que s’expedeixi certificació per la seva unió al procediment. 

b) El document o documents que acreditin la legitimació de l’acte quan l'ostenti per haver-la-

hi transmès altre per herència o per qualsevol altre títol. 

c) La còpia o trasllat de l’acte exprés que es recorri, o indicació de l’expedient on hagi 

recaigut  o del diari oficial o perfil del contractant on s’hagi publicat . 

d) El document o documents on fonamenti el seu dret. 

e) El justificant d’haver donat compliment a allò establert en l’apartat 1 d’aquest article. 

Sense aquest justificant no es donarà curs a l’escrit d’interposició, malgrat la seva omissió 

podrà subsanar-se en conformitat amb allò establert en l’apartat següent. 

 
La presentació de l’escrit d’interposició haurà de fer-se en el registre de l’òrgan de contractació.  

 
La subsanació dels defectes d’aquest escrit haurà d’efectuar-se, en el seu cas, en el termini de 

tres dies hàbils. 

 
Si l’acte recorregut és el d’adjudicació quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de 

contractació fins que es resolgui expressament el recurs, sense que pugui, per tant, procedir-se a 

la formalització del contracte.  
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Un cop interposat el recurs especial en matèria de contractació, aquest serà tramitat i resolt 

conforme a les disposicions dels ’articles 316 i ss de la Llei de Contractes del Sector Públic.  

 

 

DISSETENA.- DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 

 

Un  cop  adoptada  la  resolució  d'adjudicació  del  contracte  o  aquella  altra  que declari desert el 

procediment, es procedirà, prèvia sol·licitud dels licitadors, a la devolució de la documentació 

presentada per aquests. El Grup de Serveis Sant Roc es reserva la facultat de destruir tota aquella 

documentació que no hagi estat retirada en el termini de tres mesos des de la data d'adjudicació. 

 

DIVUITENA.- GARANTIA DEFINITIVA 

 

L’adjudicatari estarà obligat a constituir una garantia definitiva per import del 5% del preu del 

contracte, exclòs l’IVA. 

 

La garantía definitiva es constituirà en qualsevol de les modalitats establertes als articles 84  i 86 

de la Llei de Contractes del Sector Públic, a favor del Grup de Serveis Sant Roc, proveïda de NIF 

Q-4300229D. L’adjudicatari disposarà d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a 

aquell en que hagués rebut el requeriment per a la constitució de la garantía definitiva. 

L’incompliment d’aquest termini determinarà que decaigui l’adjudicació al seu favor. 

 

La garantia definitiva respondrà de l'exacte compliment per part de l'adjudicatari de les obligacions 

que assumeix en contractar. 

 

DINOVENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans del termini de 15 dies des de la data de 

notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.  

 

L’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari per a que formalitzi el contracte en un termini de 

cinc dies a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment, un cop 

transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagués interposat recurs. 

 

La formalització del contracte podrà realitzar-se en escriptura pública quan ho sol·liciti l'adjudicatari, 

sent al seu càrrec les despeses ocasionades. 
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Nogensmenys, l’Òrgan de Contractació podrà acordar la resolució del contracte quan, per causes 

imputables al contractista, no es pogués formalitzar el document contractual, sens perjudici de l’acció 

de rescabalament per danys i perjudicis ocasionats al Grup de Serveis Sant Roc, per la no 

formalització del contracte. 

Si la impossibilitat de formalitzar el contracte es deu a causes imputables a l'ens contractant, 

s'indemnitzarà el contractista pels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar, amb 

independència de la possibilitat de resolució del contracte a l'empara de l'article 206 de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

La formalització del contracte haurà de ser publicada al Diari Oficial de la Unió Europea (D.O.U.E) 

i al Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.E) i al Butlletí de la Província de Tarragona (B.O.P.T.), sent a 

càrrec dels adjudicataris el cost de la publicació fins a un límit de 1.500€. 
 
VINTENA.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

L'adjudicatari executarà el contracte d'acord amb els principis d'eficàcia i responsabilitat.  

 

L'execució del contracte es realitzarà, en tot cas, a risc i ventura del contractista. 

 

El contractista està obligat a lliurar i a instal·lar els béns objecte de subministrament en el temps i lloc 

fixats al contracte, tot acomplint les Prescripcions Tècniques i les Clàusules Administratives Particulars, 

i essent al seu càrrec les despeses de lliurament, transport i completa instal·lació de tots els béns. 

 

VINT-I-UNA.- RÈGIM DE PAGAMENTS I REVISIÓ DE PREUS. 

 

El contractista emetrà tantes factures com quotes mensuals que seran abonades en els termes 

establerts a l’art. 200 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

No procedirà la revisió de preus en el present contracte en establir-se l’arrendament amb opció de 

compra mitjançant sistema de quota fixa predefinida en el moment d’inici del contracte, d’acord amb el 

que preveu l’article 77.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

VINT-I-DOS.- SANCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT. 

 

El contractista es responsabilitzarà de que el lliurament dels béns objecte del contracte es realitzi en el 

temps i lloc previst, restant sense culpa en aquells supòsits en que el lliurament no hagués estat 

possible per causes de força major degudament justificada. 
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Si arribada la data de termini el contractista incorregués en mora per causa imputable a ell mateix, el 

Grup de Serveis Sant Roc podrà optar indistintament per la resolució del contracte amb incautació de 

la garantia definitiva prestada o bé per la imposició d’una penalitat diària segons estableix l’article 196 

de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.. 

 

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sinó també, si escau, en la 

quantia necessària sobre les pagaments a satisfer al subministrador. Quan es facin efectives sobre la 

garantia, el contractista quedarà obligat a completar-la dintre dels quinze dies següents a la notificació 

de la sanció. 

 

VINT-I-TRES.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

De manera excepcional, l’Òrgan de Contractació, per motius d'interès públic, podrà modificar o ampliar 

els béns, preus i condicions de l'adjudicació del contracte, així com els seus elements complementaris 

o auxiliars, sempre que la modificació o ampliació no superi el 20% del preu adjudicat en cada cas.  

 

VINT-I-QUATRE.- ACTA DE RECEPCIÓ. 

 

L’adjudicatari haurà de lliurar els béns en el termini establert a la clàusula cinquena a les dependències 

que indiqui l’ens contractant. 

 

El Grup de Serveis Sant Roc provarà els béns subministrats i instal·lats per l’adjudicatari per un 

període mínim de quinze dies. Un cop comprovat el seu correcte funcionament s'aixecarà acta del 

lliurament dels béns, que comprendrà la seva instal·lació i posada en funcionament, i que implicarà la 

conformitat dels mateixos amb els Plecs de Prescripcions Tècniques i amb el contracte, excepte que a 

la mateixa es manifesti el contrari.  

 

En el cas de que els béns no es trobessin en condicions de ser rebuts o no acomplissin les 

especificacions tècniques requerides o les condicions del contracte, es farà constar a l'acta de 

recepció i es donaran les instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes o 

procedeixi a un nou subministrament d'acord amb les especificacions tècniques requerides i amb les 

condicions del contracte. 

 

VINT-I-CINC.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

El contracte es podrà resoldre per les causes establertes als articles 206 i 275 de la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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Els efectes de la resolució seran els establerts als articles 208 i 276 de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

VINT-I-SIS.- RESPONSABILITAT DELS ADJUDICATARIS. 

 

El contractista respondrà de tots els danys i perjudicis causats al Grup de Serveis Sant Roc dins del 

procés contractual. 

 

VINT-I-SET.- EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA. 

 

Es procedirà a l'execució subsidiària per l'òrgan de contractació quan el contractista incompleixi 

obligacions que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, puguin ser realitzades per un altre 

subjecte diferent. 

 

En aquest cas, el Grup de Serveis Sant Roc podrà realitzar les obligacions incomplertes per si mateix, 

o mitjançant persones que determini, i a costa del contractista.  

 

VINT-I-VUIT.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ. 

 

En cap cas podrà el contractista cedir els drets i obligacions demanants del contracte a favor d'un 

tercer, ni tampoc estarà facultat per subcontractar-los sense l’autorització prèvia i per escrit del Grup 

de Serveis Sant Roc, sempre i quan concorrin els requisits establerts als articles 209, 210 i 211 de la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic respectivament. 

 

VINT-I-NOU.- PROTECCIÓ DE DADES. 

 

L’empresa guardarà sigil sobre les dades de caràcter personal i especialment les relatives a la 

salut i l’estada dels pacients del centre de les que tingui coneixement per raó de les prestacions 

objecte del present contracte. 

 

Per al tractament de les dades l’empresa es sotmetrà en tot moment a les instruccions del 

responsable del centre. 

L’empresa es compromet: 

 

1. a no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les que tingui accés en l’exercici de 

les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a les d’aquest   contracte, i  

2. a no cedir-les ni revelar-les a terceres persones. 
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La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altre 

obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per part de 

l’empresa o del personal al seu servei serà causa de resolució del present contracte, sense 

perjudici de les accions de responsabilitat civil o penal que s’escaiguin. 

 
 
TRENTA.- OBLIGACIONS LINGÜÍSTIQUES 
 
El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 

derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, el contractista i, si escau, les 

empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i 

en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions 

objecte del conveni.  

 

En particular, el contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de 

l’objecte del contracte, almenys, en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en 

llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut - si 

escau- , els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents relatius 

a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució.  

Pel que fa a la prestació del servei, el contractista ha d’emprar almenys el català en les actuacions i la 

documentació internes, en la retolació, en les comunicacions per megafonia, en les instruccions d’ús i, 

normalment, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin i, 

alhora, ha d’emprar el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o 

jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents de tràfic.  

 

El contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del conveni els mitjans i el personal que 

resultin adients per assegurar que es podrà atendre els usuaris del servei almenys en català. A aquest 

efecte, el personal que es relacioni amb el públic ha de tenir un coneixement suficient de la llengua per 

desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluïda i adequada en llengua 

catalana.  

 

En l’explotació de la zona de serveis o àrea d’influència s’ha d’emprar, almenys, el català en les 

actuacions i la documentació interna, en les instruccions d’ús i, normalment, també en l’etiquetatge i 

l’embalatge dels productes i els serveis que s’ofereixin. També s’ha d’emprar, almenys, el català en les 

comunicacions i en les notificacions - incloent-hi les factures i altres documents de tràfic- adreçades a 

persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català.  

 

En tot cas, el contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l’execució 

del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 

disposicions que la desenvolupen. 
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És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions previstes amb relació 

a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català 

que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 

disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de 

resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista per al compliment 

de les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 

196 de la LCSP. 

 

DILIGÈNCIA.- 
Per fer constar que aquest plec s’informa favorablement als efectes previstos a la DA.7 de la 

LCSP. 

 

El Secretari en funcions      

 

 

 

Jerónimo Rivas Gómez  

 

Valls, 20 de gener de 2011    
 

 


