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CONTRACTE: SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 

DAVANT ELS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN 
RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT (EXP. 049/FP14/020) 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
TRAMITACIÓ:  ORDINÀRIA 
EMPLAÇAMENT: VILADECANS 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: S.P.M VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. (VIMED) 
CPV: 79112100-3    Servicios de representación de las partes interesadas 
 
ÍNDEX  
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE ................................................................................................................................... 4 

2. RÈGIM JURÍDIC ................................................................................................................................................... 4 

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, PREU DEL CONTRACTE, REVISIÓ DE PREUS I 
PAGAMENT................................................................................................................................................................... 5 

3.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE ......................................................................................................................... 5 
3.2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ ........................................................................................................................... 5 
3.3. PREU DEL CONTRACTE .......................................................................................................................................... 6 
3.4. REVISIÓ DE PREUS ................................................................................................................................................. 6 
3.5. FORMA DE PAGAMENT ......................................................................................................................................... 6 
3.6. CESSIÓ DELS DRETS DE COBRAMENT .................................................................................................................... 7 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS SERVEIS ................................................................................................................... 7 

5. GARANTIES ......................................................................................................................................................... 7 

5.1. GARANTIA PROVISIONAL/DEFINITIVA .................................................................................................................. 7 
5.2. TERMINI DE GARANTIA ......................................................................................................................................... 7 

6. APTITUD PER A CONTRACTAR (CAPACITAT, PERSONALITAT, SOLVÈNCIA I MANCA DE PROHIBICIONS DE 
CONTRACTAR) .............................................................................................................................................................. 7 

6.1. CAPACITAT I PERSONALITAT ................................................................................................................................. 7 
6.2. SOLVÈNCIA ............................................................................................................................................................ 8 
6.3. MANCA DE PROHIBICIONS PER CONTRACTAR ...................................................................................................... 8 
6.4. RELI/ROLECE ......................................................................................................................................................... 9 

7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ......................................................................................................................... 9 

7.1. INVITACIÓ A PARTICIPAR AL PROCEDIMENT ......................................................................................................... 9 
7.2. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES ....................................................................................................................... 10 
7.2.1. NORMES GENERALS ....................................................................................................................................... 10 
7.2.2. CONTINGUT I FORMA DE PRESENTACIÓ ........................................................................................................ 11 
7.3. ESMENA DE DEFECTES ........................................................................................................................................ 12 
7.4. NEGOCIACIÓ ....................................................................................................................................................... 13 
7.5. FASE D’ADJUDICACIÓ .......................................................................................................................................... 13 
7.5.1. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE LES OFERTES DEFINITIVES ............................................................................ 13 
7.5.2. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PREVIS ........................................................................................................... 14 
7.5.3. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE ........................................................................................ 14 



 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DELS SERVEIS DE 
DEFENSA JURÍDICA DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AMB EL 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL 
URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT 

 

 

 

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  ELS SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA 
DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT  

 Pàg.  3 de 23 

 

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ....................................................................................................... 15 

9. PENALITATS ....................................................................................................................................................... 15 

10. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI ............................................................ 16 

11. CESSIÓ ............................................................................................................................................................... 16 

12. SUBCONTRACTACIÓ .......................................................................................................................................... 16 

13. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ............................................................................................................................. 16 

14. JURISDICCIÓ COMPETENT.................................................................................................................................. 16 

15. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ............................................................................................... 17 

16. CONFIDENCIALITAT ........................................................................................................................................... 17 



 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DELS SERVEIS DE 
DEFENSA JURÍDICA DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AMB EL 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL 
URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT 

 

 

 

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  ELS SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA 
DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT  

 Pàg.  4 de 23 

 

 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
1.1. L’objecte d'aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars és la regulació del 

procediment negociat sense publicitat que regirà l'adjudicació, per part de S.P.M 
VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. (en endavant VIMED) del contracte de serveis 
consistents en la defensa lletrada de Viladecans Mediterrània, S.L. davant els recursos 
contenciosos-administratius interposats en relació amb el Projecte de Reparcel·lació de la 
Modificació Puntual del Pla Urbanístic del Sector Llevant, segons es determina en aquest 
plec i que inclouen l’execució de les següents tasques: 
 

- Compareixença a les vistes que pertoquin en cada procediment. 
- Formulació i presentació de l’escrit de contestació de la demanda en cada 

procediment. 
- Formulació i presentació de l’escrit de conclusions en cada procediment. 

 
1.2. La descripció dels serveis, amb els requisits tècnics que s’inclouen al present plec de 

clàusules administratives i, si n’hi ha, de Prescripcions Tècniques, constitueixen les bases a 
què el servei ha d’ajustar-se i revesteixen caràcter de documentació contractual i hauran de 
ser respectades en tot cas per l’adjudicatari. 

 
Els treballs objecte del present contracte s’hauran d’efectuar-se d’acord amb les 
condicions d’execució següents: 

 
a) L’Adjudicatari se sotmetrà a totes les directrius tècniques que siguin dictades per 

VIMED, i per la direcció dels serveis d’aquesta societat competents en la matèria, en 
relació al treball contractat. 

 
b) L’Adjudicatari a més de la funció primordial de l’objecte del present encàrrec, s’obliga a 

la realització de tot el conjunt de funcions accessòries i que són pròpies de la seva 
competència professional per tal de garantir l’adequada realització dels treballs 
ressenyats, amb la diligència obligada per l’especialitat dels seus coneixements i la 
garantia tècnica i professional que implica la seva intervenció, així com es compromet a 
facilitar - en els terminis que es fixin - tots els documents adients pel bon 
desenvolupament del mateix. 

 
2. RÈGIM JURÍDIC 

 
VIMED té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als 
efectes de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del parlament europeu i del consell  
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14 (en endavant LCSP) i està subjecta a les disposicions 
fixades a l’esmentada normativa.  
 
El contracte objecte del present Plec té naturalesa privada i, atès el seu import, no està 
subjecte a regulació harmonitzada.  
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3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, PREU DEL 
CONTRACTE, REVISIÓ DE PREUS I PAGAMENT 
 
3.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 

El valor estimat del contracte és de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000€), IVA exclòs.  
 

3.2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
El pressupost base de licitació del present contracte, és a dir, l’import màxim que els 
CANDIDATS no poden superar en cap cas en la seva oferta econòmica per a la prestació 
dels serveis consistents en la defensa lletrada de Viladecans Mediterrània, S.L. davant els 
recursos contenciosos-administratius interposats en relació amb el Projecte de 
Reparcel·lació de la Modificació Puntual del Pla Urbanístic del Sector Llevant és de VINT-I-
CINC MIL EUROS (25.000€), IVA exclòs, al que caldrà afegir el percentatge d’IVA 
corresponent al 21%.  
 
El pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els terminis operants en el 
servei objecte d’aquesta licitació així com temps de feina necessari per a dur a terme 
aquestes tasques així com l’experiència dels lletrats, la complexitat de l’assumpte 
encarregat i l’especialització en els coneixements que es requereixen. En atenció a 
aquests criteris s’ha estimat que els honoraris professionals per a defensar els interessos 
de VIMED en cadascun dels cinc recursos contenciós-administratius ascendeixen a CINC 
MIL EUROS (5.000€), IVA exclòs; resultat en un total de VINT-I-CINC MIL EUROS per als 
cinc recursos.  
 
Les ofertes que superin aquest import, seran desestimades automàticament. 
 
Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu 
del contracte i l'execució dels serveis tals com les següents despeses que s’indiquen de 
forma enunciativa no limitativa: 

 
a) Despeses generals; 
b)  Benefici industrial; 
c)  Import dels treballs accessoris o auxiliars; 
d)  Les despeses corresponents al control de qualitat intern de la prestació de 

serveis; 
e)  Les despeses de licitació i formalització del contracte; si n’hi haguessin 
f)  La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva 

execució; 
g)  L’import de les càrregues laborals de tot ordre; i 
h)  Els impostos, taxes o despeses de tot ordre corresponents a la sol·licitud i 

obtenció dels permisos i llicències necessàries per a la prestació del servei i 
l’execució del contracte. 

i) Despeses en concepte de control de qualitat i seguretat i salut en els treballs 
 

El pressupost base de licitació inclou totes les despeses necessàries per a l’execució del 
contracte, seran indiscutibles i no admetran prova alguna d’insuficiència, portant implícit 
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l’import dels treballs accessoris o auxiliars, en el seu cas, el de la imposició fiscal derivada 
del contracte i el de les càrregues laborals i col·legials de tot ordre. 
 
Existeix crèdit per atendre les obligacions econòmiques que es derivin per la VIMED, del 
contracte a que fa referència el present Plec. En concret, es fa constar que a l’aprovació 
d’aquest plec de clàusules administratives particulars es disposa del crèdit corresponent al 
pressupost base de licitació.  
 

3.3. PREU DEL CONTRACTE 

 
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 es consideraran inclosos els tributs, 
les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses 
que s'originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s'han 
de complir durant l'execució del contracte. 
 
El règim a aplicar a l’IVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei 37/1992 
de l’IVA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre 

 
3.4. REVISIÓ DE PREUS 

 
El preu del contracte no està subjecte a revisió de preus.  
 

3.5. FORMA DE PAGAMENT  
 
L’adjudicatari del contracte tindrà dret a l'abonament, conforme als preus convinguts, dels 
treballs de referència objecte de contractació de la següent forma: 
 
El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins el qual els serveis tècnics de  
VIMED duran a terme la verificació/ validació de la factura que correspongui per la 
prestació dels serveis o recepció dels bens.  
 
El termini de pagament serà de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la 
validació/ verificació de la factura pels serveis tècnics de VIMED; tenint en compte que el 
dia de pagament de de qualsevol factura és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi 
estat presentada,  conformada i validada  pels serveis tècnics de VIMED, abans del dia 25 
del mes anterior. 
 
A efectes de còmput de termini de pagament es considerarà com a data de presentació 
aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentació que s’ha 
d’annexar, d’acord amb l’establert en els Plecs. 
 
Per la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de  VIMED. 
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3.6. CESSIÓ DELS DRETS DE COBRAMENT 
 

L’adjudicatari podrà cedir els seus drets de cobrament front l’òrgan de contractació per 
qualsevol  dels mitjans previstos a la legislació vigent. 
 
En cap cas la reducció aquesta donarà lloc a cap indemnització a favor de l’adjudicatari. 

 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS SERVEIS  

 
El termini per a l’execució dels serveis comprendrà el temps necessari fins a la conclusió de 
tots els procediments ordinaris contenciosos administratius (és a dir, des de la personació en 
cadascun dels procediments fins a la resolució del plet) i començarà a comptar a partir de la 
formalització del contracte o des de la data que fixi el document contractual. En conseqüència, 
els serveis no es podran iniciar fins que no s’hagi formalitzat el contracte. 
 

5. GARANTIES 
 
5.1. GARANTIA PROVISIONAL/DEFINITIVA 

 
No s’exigeix constituir cap garantia provisional per presentar-se com a candidat al 
procediment ni garantia definitiva per a prestar els serveis, un cop adjudicat el contracte.  
 

5.2. TERMINI DE GARANTIA 
 
L’adjudicatari queda obligat, durant l’execució dels treballs i dins el termini d’un any des de 
la recepció dels mateixos, a atendre consultes i aclariments que VIMED li formuli. S’obliga 
igualment a esmentar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en 
els estudis i/o informes lliurats a VIMED durant l’execució i el termini de garantia. 
 

6. APTITUD PER A CONTRACTAR (CAPACITAT, PERSONALITAT, SOLVÈNCIA I MANCA DE 
PROHIBICIONS DE CONTRACTAR) 

 
Estaran facultades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina l’article 84 i següents de la 
LCSP i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb el 
que es determina en el present Plec; i en les quals no concorrin cap de les circumstàncies de 
prohibició per contractar que es recullen a l'article 71 de la LCSP.  
 
6.1. CAPACITAT I PERSONALITAT 

 
En cas que el Licitador sigui una persona jurídica, per tal d’acreditar la seva capacitat per 
contractar haurà d’aportar la documentació següent:  

 
- L’escriptura de constitució i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites 

en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislació 
mercantil que li sigui d'aplicació. Quan no ho sigui,  l’acreditació es farà mitjançant 
escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional en el que  constin 
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les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
Registre Oficial. 

- El document o documents que acreditin la legítima i suficient representació del 
signant de l’oferta.  

 
En cas que el Licitador sigui una persona física, l'acreditació abans esmentada es farà 
mitjançant la presentació de còpia compulsada de la targeta del número de identificació 
fiscal o del DNI i l’acreditació de la seva condició d’empresari individual o professional 
autònom1.   
 
Quan es tracti d’empresaris estrangers, d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar llur capacitat 
d’obra aportant els documents indicats, respectivament, als articles 68, 84.2 i 84.3 LCSP.  

 
6.2. SOLVÈNCIA 

 
Solvència econòmica i financera: 
 
El candidat haurà d’acreditar la següent solvència econòmica i financera mínima:  

 
a) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per la 

indemnització per riscos professionals per import igual o superior a VINT-I-CINC MIL 
EUROS (25.000€) de suma assegurada per sinistre. 
 

D’acord amb l’article 86.1 de la LCSP, si per raons justificades, un licitador no pogués 
facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera 
mitjançant qualsevol altra documentació que VIMED consideri apropiada. 
 

Solvència tècnica o professional 
 
Atès que concorren motius dels llistats a l’article 168.a).2ª de la LCSP que fan que els 
treballs objecte de contracte només es puguin encarregar a un empresari determinat per 
ser procedent la protecció de drets exclusius inclosos els drets de propietat intel·lectual i 
industrial; la solvència tècnica o professional de l’empresa ha quedat acreditada 
suficientment.  
 

6.3. MANCA DE PROHIBICIONS PER CONTRACTAR  
 
El licitador no podrà concórrer en cap de les circumstàncies previstes a l’article 71 LCSP 
(prohibicions per contractar), s’haurà de trobar al corrent en les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social imposades per les disposicions legals vigents i acceptar de forma 
incondicional tota la informació que forma part d’aquesta licitació.  
 
La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de contractar es presentarà de 
conformitat amb el model adjunt al present Plec com Annex núm. 3 al present Plec 
 

 
1 Per exemple, acreditant la seva inscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), la seva alta 
censal a l’IAE, etc.  
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Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació 
administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per 
l’autoritat competent podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant 
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. També s’admetrà 
la presentació de l’Annex núm. 3 signat electrònicament per qualsevol mitjà que permeti 
acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així com 
garanteixi la integritat i inalterabilitat del document. 

 
6.4. RELI/ROLECE 

 
Els empresaris que estiguin inscrits al RELI (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de 
la Generalitat de Catalunya) o al ROLECE (Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat) resten exempts d’aportar els documents i dades que hi figuren i 
únicament hauran de presentar:  
- Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció al Registre, juntament amb 

la declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, acreditant la 
vigència de les dades incloses al Registre d’acord amb el model que consta adjunt a 
aquest plec com annex núm. 4.   

- La documentació acreditativa de la seva aptitud per a contractar que no figuri inscrita al 
Registre.  

 
7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 
La contractació dels serveis de referència s’adjudicaran per procediment negociat sense 
publicitat atès que, segons es justifica a l’expedient, concorren motius d’entre els previstos a 
l’article 168 de la LCSP que permeten acudir a aquest procediment.  
 
Tractant-se d’un procediment negociat sense publicitat on no concorre la imperiosa urgència de 
l’article 168.b)1ª, en aquest procediment no es constituirà Mesa de Contractació. Totes les 
seves funcions les duran a terme els serveis dependents de l’Òrgan de Contractació. 
 
Atès que concorren motius dels llistats a l’article 168.a).2ª de la LCSP que fan que l’execució 
dels serveis només es pugui encarregar a un empresari determinat per inexistència de 
competència per raons tècniques i/o per ser procedent la protecció de drets exclusius, inclosos 
els drets de propietat intel·lectual i industrial, únicament es convidarà a presentar oferta a 
aquest empresari.  
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà una vegada conclosa la fase de negociació. En aquest 
sentit, atès que únicament participarà un candidat en aquest procediment, de conformitat amb 
l’indicat per l’article 170.2 de la LCSP, únicament es negociaran amb ell els aspectes indicats a 
la clàusula 7.4.1 d’aquest Plec.  
 

7.1. INVITACIÓ A PARTICIPAR AL PROCEDIMENT 
 
VIMED cursarà les invitacions per presentar les ofertes als licitadors que hagi seleccionat i 
proporcionarà la informació següent a la carta d’invitació:  
 

- Data límit per a presentar les ofertes 
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- Direcció a la qual s’han d’enviar les ofertes 
- Forma de presentació de les ofertes  
- El present plec de clàusules administratives particulars amb els seus annexes, com 

a document adjunt 
- El plec de prescripcions tècniques particulars, si s’escau, com a document adjunt.  

 
7.2. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 

 
7.2.1. NORMES GENERALS  

 
Les propostes s’hauran de presentar en el lloc i termini indicat a la carta d’invitació. Les 
propostes presentades fora de termini i/o per empresaris a qui no s’hagi convidat a 
participar no seran admeses en cap cas.  
 
Cada candidat podrà presentar només una proposta. Les propostes es referiran al 
conjunt de l’objecte del contracte i no s’admetran propostes parcials o d’execució de 
partides concretes de l’objecte del contracte.  
 
Tota la documentació inclosa a les propostes s’haurà de presentar en català i/o en 
castellà.  
 
No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri 
algunes de les circumstàncies de prohibició per a contractar previstes en la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Tots els candidats han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un 
domicili, un telèfon, i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevol manera puguin 
afectar el candidat. En concret, aquestes dades s’indicaran a la declaració responsable 
inicial.  
 
Totes les notificacions que s’efectuïn durant la tramitació del present procediment de 
licitació es realitzaran mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada pel candidat i es 
consideraran vàlidament efectuades des de la seva remissió. 

 
La presentació d’una oferta per part del candidat implica l'acceptació incondicionada de 
les condicions fixades per aquest plec de clàusules administratives particulars i dels 
demés documents remesos junt amb la carta d’invitació, que a tots els efectes, es 
consideren part integrant del contracte. 
 
Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de sis (6) mesos, comptats a partir 
de la data d'obertura de les propostes.  
 
Passat el termini de sis (6) mesos sense que l’òrgan de contractació corresponent hagi 
acordat l'adjudicació del contracte o la resolució del procediment en un altre sentit, els 
candidats podran retirar la seva oferta sempre i quan ho sol·licitin per escrit a VIMED. 
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Les proposicions que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al candidat 
a tots els efectes previstos en aquest Plec. 
 
Els candidats hauran d’indicar quins documents (o part dels documents) o dades 
concretes incloses a la proposta tenen la consideració de confidencial, sense que es 
puguin admetre declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents o 
dades de la proposta. La condició de confidencial s’haurà d’indicar de forma clara en el 
propi document i s’hauran d’indicar els motius que justifiquen aquesta consideració. No 
es consideraran confidencials els documents que no s’hagin qualificat expressament 
com a tals pels candidats.  

 
7.2.2. CONTINGUT I FORMA DE PRESENTACIÓ 

 
Forma de presentació 
 
Les empreses que hagin estat invitades han de presentar les seves propostes dins del 
termini que s’hagi indicat a la carta d’invitació a la seu de VIMED i constaran d’un ÚNIC 
sobre tancat que haurà d’incloure els DOS (2) documents indicats a continuació. 
 
El sobre haurà d’estar tancat i a l’exterior haurà de constar el següent:  

 
EXP. 049/FP14/020 (SERVEIS DEFENSA LLETRADA PROJECTE 
REPARCEL·LACIÓ SECTOR LLEVANT) – Proposta candidat (indicant aquí el 
nom de l’empresa)” 

 
Contingut 
 
Tots els fulls de la proposta hauran d’anar signats pel candidat o per la persona que el 
representi. A la proposta es farà constar, en un full a part, un índex del seu contingut i el 
nom del candidat i del signant de la proposta.  
 
La proposta a presentar pels candidats interessats en participar al procediment haurà 
d’incloure la documentació següent:  
 

 Document 1 - Declaració responsable inicial  
 
Els candidats hauran de presentar una declaració responsable, de conformitat 
amb el model que s’adjunta com annex núm. 1 del present plec, conforme a la 
qual cada candidat declara responsablement que compta amb l’aptitud per 
contractar amb el sector públic exigida legalment en el sentit que:  
 

 té plena capacitat d’obrar d’acord amb el previst a l’article 65 LCSP (la 
societat està constituïda vàlidament, els serveis objecte del contracte 
licitat s’inclouen dins de l’objecte social de l’empresa i la persona que 
subscriu la proposta té els poders suficients per a fer-ho en representació 
de l’empresa),  

 no està incursa en cap de les prohibicions per contractar recollides a 
l’article 71 de la LCSP, 
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 gaudeix de l’habilitació empresarial o professional exigible per dur a terme 
l’activitat o prestació objecte del contracte i  

 compleix els requisits de solvència econòmica i financera, tècnica i 
professional així com els demés requisits previstos en aquest Plec  

 i que està en disposició d’aportar la documentació acreditativa de tot 
l’anterior quan li ho requereixi VIMED en el termini màxim de cinc (5) dies 
naturals. 

 
Així mateix, en aquesta declaració responsable inicial els candidats hauran 
d’indicar un domicili, telèfon i adreça de correu electrònic on es practicaran les 
notificacions i comunicacions derivades del procediment de licitació.  
 

 Document 2 - Proposta econòmica  
 

La proposta econòmica es presentarà escrita a màquina, o d’altres tipus 
d’impressió mecànica o informàtica, i no s'acceptaran les que tinguin omissions, 
errades o esmenes que no permetin de conèixer clarament allò que VIMED 
consideri fonamental per a valorar l'oferta.  
 
La proposta econòmica es formularà i presentarà redactada conforme al model 
que s’adjunta com annex núm. 2 al present Plec.  
 
Cada candidat només podrà presentar una proposició econòmica que no podrà 
superar en cap cas el pressupost base de licitació indicat a la clàusula 3.2 
d’aquest Plec. A tal efecte, quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que 
presentin un preu superior al de licitació.  
 
Els candidats podran incloure, a la proposta econòmica, altres aspectes o 
condicions que afectin a la prestació del servei sense perjudici que els extrems 
objecte de negociació es limitaran als previstos a la clàusula 7.4 d’aquest plec.  
 

7.3. ESMENA DE DEFECTES  
 
Finalitzat el termini de presentació de propostes indicat a la carta d’invitació, els serveis 
dependents de l’Òrgan de Contractació qualificaran la documentació continguda en el 
sobre A (declaració responsable inicial) i, en cas d’observar defectes esmenables, ho 
comunicarà a les empreses afectades perquè els esmenin en un termini no superior a 
TRES dies hàbils.  
 
Les sol·licituds d’esmena es duran a terme emprant el correu electrònic que l’empresa hagi 
indicat. 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes observats o transcorregut el termini per fer-
ho, s’avaluarà i determinarà els candidats admesos al procediment i els exclosos, així com, 
en el seu cas, les causes d’exclusió. 
 
En aquest sentit, la presentació per part d’un dels candidats d’un sobre que contingui 
defectes no esmenables, que no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats 
malgrat ser requerit a aquest efecte  o la presentació de proposta per una empresa a qui 
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no s’hagi convidat a participar al procediment, comportarà la seva exclusió del 
procediment.  

   
7.4. NEGOCIACIÓ 

 
Una vegada qualificada la documentació continguda al sobre A i esmenats, en el seu cas, 
els defectes, es convidarà als candidats admesos a realitzar la negociació sobre la 
proposta presentada (“proposta inicial”), realitzant-se la negociació de les condicions del 
contracte de forma presencial a les oficines de VIMED entre els serveis dependents de 
l’Òrgan de Contractació i el legal representant de l’empresa convidada, aixecant-se acta de 
tot l’actuat. La negociació es realitzarà en tantes rondes com s’estimin necessàries. 
 
En concret, els extrems objecte de negociació seran els següents:  
 
- Preu del contracte 
 
En cap cas es negociaran els requisits mínims de la prestació objecte del contracte ni els 
criteris d’adjudicació de conformitat amb el previst per l’article 169.5 de la LCSP.  
 
Durant la negociació, l’Òrgan de Contractació i els seus serveis dependents vetllaran per tal 
que tots els candidats rebin un tracta igual. En particular, no facilitaran, de forma 
discriminatòria, informació que pugui donar avantatges a determinats candidats respecte 
dels demés.  
 
En el curs del procediment els serveis dependents de l’Òrgan de Contractació compliran 
amb la seva obligació de confidencialitat en els termes establerts a la LCSP de manera que 
no revelaran als demés candidats les dades designades com a confidencials per un d’ells, 
sense el seu consentiment previ.  
 
Si com a conseqüència de la negociació es modifiquen especificacions tècniques o 
qualsevol altra documentació de la contractació que no sigui la que estableix els requisits 
mínims s’haurà d’informar per escrits a tots els candidats admesos i no exclosos i se’ls 
atorgarà un termini suficient per tal que presentin una nova oferta revisada.  
 

7.5. FASE D’ADJUDICACIÓ 

 
7.5.1. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE LES OFERTES DEFINITIVES  

 
Atès que en el present supòsit participarà un únic candidat, finalitzada la fase de 
negociació, VIMED convidarà a l’empresa convidada a formular l’oferta definitiva en el 
mateix moment i se’n deixarà constància a l’acta de negociació. Aquesta oferta 
definitiva haurà de respondre al resultat de la negociació.  
 
A continuació, els serveis dependents de l’Òrgan de Contractació verificaran que l’oferta 
definitiva s’ajusti als requisits mínims i compleixi tots els requisits establerts en aquest 
Plec i la valorarà de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos en aquest Plec.  
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7.5.2. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PREVIS 

 
Un cop valorada l’oferta definitiva es requerirà a l’empresa convidada per tal que en el 
termini de deu (10) dies hàbils a comptar a partir del dia següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, aporti la documentació següent:  

 
- Documentació acreditativa de la seva aptitud per a contractar indicada a la 

clàusula 7 d’aquest PCAP (capacitat, personalitat i solvència). 
 

- Acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:  
 

 En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l’impost 
sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, 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 acompanyat de la 
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de 
l’impost. 
 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels 
supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 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. 
 

 Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries 
expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 

 Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 
 Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració. 
 

- Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva 
disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte que li reclami l’òrgan de contractació. 

 
7.5.3. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 L’adjudicació es produirà dins els cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació relacionada a l’apartat anterior.  
 
L’adjudicació es notificarà a tots els candidats admesos al procediment i es publicarà al 
perfil del contractant en el termini de quinze (15) dies naturals i serà comunicat, si 
s’escau, al Registre Públic de Contractes.  
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Les ofertes inicials i definitives presentades seran arxivades. Si algun dels candidats vol 
recuperar documentació presentada al llarg del procediment, haurà de sol·licitar-ho per 
escrit a VIMED. 
 
L’adjudicatari resta obligat a subscriure el contracte dins el termini que indiqui la VIMED 
tenint en compte que serà dins el termini màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar a 
partir del dia següent a la notificació de l’adjudicació. 
 
En cas que el contracte es formalitzi mitjançant escriptura pública, les despeses aniran 
a càrrec de l’ADJUDICATARI i haurà de lliurar a VIMED, dins del termini de quinze (15) 
dies comptats a partir de la data de signatura, una còpia autèntica i dues de simples. 
 
La formalització del contracte es publicarà al perfil del contractant i es comunicarà, si 
procedeix, al Registre Públic de Contractes.  
 
Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a l’adjudicatari dins del 
termini indicat, VIMED, podrà resoldre el contracte demanant els danys i perjudicis 
oportuns. 
 

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El criteri de valoració de l’oferta definitiva és únic: preu (criteri objectiu d’aplicació automàtica).  
 

9. PENALITATS 

 
En el supòsit d’incompliment de les obligacions de l’adjudicatari, VIMED podrà compel·lir-lo al 
compliment, amb la imposició de penalitats que seran independents del rescabalament per 
danys i perjudicis, o acordar la resolució del contracte. 
 
VIMED podrà imposar les següents penalitats:  
 
a) Penalitat per inobservança dels requeriments efectuats per VIMED 

 
VIMED podrà exigir penalitats a l’adjudicatari per concepte de MIL (1.000€) euros per cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Aquest incompliment inclourà 
l’incompliment per part de l’adjudicatari d’ordres emeses per la VIMED quan VIMED 
consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament dels treballs. 
 

b) Penalitat per inobservança dels requisits d’ordre formal establerts en l’encàrrec, i en les 
disposicions per l’execució del mateix. 
 
VIMED podrà exigir penalitats a l’adjudicatari per aquest concepte de MIL (1.000€) euros per 
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus 
 

L’import de les penalitats tindrà com a límit màxim quantitatiu el 20% del preu del contracte i es 
farà efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que s’hagin d’abonar.  
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10. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI  

 
El contractista està obligat, llevat que l’Òrgan de Contractació decideixi encarregar-se 
directament i li ho comuniqui de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 
autoritzacions establertes a la normativa aplicable quan siguin necessaris per a executar el 
servei. 
 
Si el contracte té per objecte el desenvolupament i la posada a disposició de productes 
protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial portarà aparellada la seva cessió a 
favor de VIMED. 

 
11. CESSIÓ 

 
L’adjudicatari solament podrà cedir els drets i obligacions dimanants de l’encàrrec, prèvia 
conformitat expressa i per escrit de VIMED. 

 
12. SUBCONTRACTACIÓ 

 
Atès que concorren motius dels llistats a l’article 168.a).2ª de la LCSP que fan que l’execució 
dels serveis només es pugui encarregar a un empresari determinat per inexistència de 
competència per raons tècniques i/o per ser procedent la protecció de drets exclusius, inclosos 
els drets de propietat intel·lectual i industrial, l’adjudicatari no podrà concertar amb tercers la 
realització parcial de l’encàrrec.  
 

13. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte es podrà resoldre per les causes i motius i amb els efectes que s’estableixen a la 
normativa vigent de contractació pública i, a més, les següents:  
 

- Incompliment de les obligacions configurades com a condicions especials d’execució 
- Qualsevol altra causa legalment prevista 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 313 de la LCSP.  
 

14. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

Els actes de preparació, adjudicació i modificació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de 
contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que 
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les qüestions derivades dels efectes i 
extinció del present contracte. 
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No procedeix la interposició del recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que 
estableix l’article 44.1 a) de la LCSP. 

 
15. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, es deixa constància dels següents temes: 

 
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 

de caràcter personal és necessària per a participar-hi. 
 
b. Amb relació a la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades/ afectades per facilitar la informació esmentada a VIMED, amb la finalitat 
de licitar en el present procediment. 

 
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal 

serà dipositada a les oficines de VIMED ubicades al carrer Pompeu Fabra núm. 50 de 
Viladecans i serà tractada per la  per a la qualificació, valoració i comparació de les 
proposicions dels licitadors, així com per donar compliment a les finalitats establertes a 
la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a VIMED. Els destinataris 
d’aquesta informació seran VIMED, l’Ajuntament de Viladecans, si s’escau, així com 
aquelles persones que realitzin tasques de fiscalització o aquelles persones que, en 
l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir-hi. 

 
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a 

VIMED a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas 
que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 
e. Els interessats /afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició dirigint un escrit a VIMED com a entitat responsable del tractament, a l’adreça 
indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o 
un altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

 
16. CONFIDENCIALITAT 

 
EL CONTRACTISTA està obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació 
a la que tingui accés per a l’execució del contracte, que així s’indiqui al contracte o que així 
l’indiqui la VIMED, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal, i en 
especial a: 
 

a) Estratègia corporativa i de màrqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes 
de vendes i resultats d'investigacions.  

b) Mètodes i procediments de negoci, informació tècnica i "know-how" relativa als 
respectius negocis que no estigui disponible per al públic en general, incloent invents, 
dissenys, programes, tècniques, sistemes de bases de dades, fórmules i idees.  
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c) Contactes de negoci, llistes de clients i proveïdors i detalls dels contractes subscrits 
amb ells.  

d) Nivells d’estoc", vendes, nivells de despesa i polítiques de compres i preus.  
e) Pressupostos, comptes de gestió, informes comercials i altres informes financers.  
f) Qualsevol document o material identificat com "confidencial". 

 
Aquest deure de confidencialitat respecte de documents, materials i informació es mantindrà 
durant un termini mínim de CINC (5) ANYS. Només es podrà difondre sota autorització 
expressa de VIMED. Així mateix els licitadors hauran d’assenyalar expressament aquella 
documentació i/o informació que considerin confidencial de la seva oferta 

 
   

 
Sr. Emili Galisteo Rodríguez 
Gerent  
S.P.M VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.  
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ANNEX NÚM. 1 
 
Declaració responsable inicial  
 
El Sr./La Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de 
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de 
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, 
havent estat convidat a presentar oferta al procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del 
contracte de serveis consistents en la defensa lletrada de Viladecans Mediterrània, S.L. davant els recursos 
contenciosos-administratius interposats en relació amb el Projecte de Reparcel·lació de la Modificació 
Puntual del Pla Urbanístic del Sector Llevant 

 
DECLARA RESPONSABLEMENT 

 
1. Que l’empresa que representa compleix les condicions d’aptitud per a contractar amb el sector públic 

establertes legalment. 
 

2. Que l’empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència  
establerts en el Plec que regula el contracte abans esmentat i està en disposició i es compromet a 
aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems a requeriment de VIMED dins del termini 
requerit.  

 
3. Que, en concret, declara responsablement que compleix amb la solvència tècnica i econòmica 

requerida per a participar en el procediment que és la prevista al PCAP.  
 

4. Que ni l’empresa a la qual representa ni els seus administradors i/o representants es troben inclosos 
en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

5. Que l’empresa a la qual representa es troba al corrent en les obligacions tributàries, al corrent en les 
obligacions davant la Seguretat Social i no té cap deute amb l’Ajuntament de Viladecans i que està 
donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin 
activitats subjectes a aquest impost. 

 
6. Que l’empresa a la qual representa accepta que la presentació a la present licitació comporta 

l’acceptació incondicional del contingut de la documentació que en forma part, tant pel que fa als 
plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, com pel que fa als annexos i resta de 
documentació  que reverteix caràcter contractual; comprometent-se en cas de resultar adjudicatari, a 
executar-lo en les condicions establertes. 

 
7. Que l’empresa a la qual representa no es troba en situació d’insolvència actual o imminent; no està 

sotmès a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de reorganització 
empresarial similar, de caràcter judicial o privat, relacionat amb una situació d’insolvència, que no ha 
sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància de que aquesta hagi estat sol·licitada per cap 
tercer o que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat mercantil la comunicació 
d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal. 

 
8. Que designa, com a correu electrònic al qual se li efectuaran totes les notificacions i comunicacions 

relacionades amb el procediment de referència, la següent adreça de correu electrònic: ……………. 
 
I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIMED a l'efecte de prendre part en el procediment 
indicat realitzo la present declaració. 
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A  ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
 
 
(Segell) 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades 
personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la 
declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. 
Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a la seu de VIMED 
ubicada all carrer Pompeu Fabra núm. 50 de Viladecans adjuntant copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de 
protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat) 
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ANNEX NÚM. 2 
 
Proposta econòmica 
 
El Sr./La Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de 
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de 
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present oferta, havent estat convidat 
a presentar oferta al procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte de serveis 
consistents en la defensa lletrada de Viladecans Mediterrània, S.L. davant els recursos contenciosos-
administratius interposats en relació amb el Projecte de Reparcel·lació de la Modificació Puntual del Pla 
Urbanístic del Sector Llevant; signo la present proposta i es compromet (en nom propi o de l’empresa que 
representa) a realitzar els serveis amb estricta subjecció als requisits i condicions previstos per la quantitat 
següent:  
  
(expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per la qual es compromet el proponent 
a la prestació del servei): 
 
 

 Honoraris oferts: ..........................................................................................€, IVA exclòs.  
(pressupost màxim = 25.000 €, IVA exclòs) 

 
I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIMED, a l'efecte de prendre part al referit 
procediment; presento aquesta oferta. 
 
 
A  ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
 
 
 
(Segell )   
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades 
personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la 
declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. 
Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a la seu de VIMED 
ubicada all carrer Pompeu Fabra núm. 50 de Viladecans adjuntant copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de 
protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat) 



 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DELS SERVEIS DE 
DEFENSA JURÍDICA DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AMB EL 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL 
URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT 

 

 

 

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  ELS SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA 
DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT  

 Pàg.  22 de 23 

 

ANNEX NÚM. 3 

Declaració responsable sobre manca de prohibicions de contractar (article 71 LCSP) 
 
 
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de 
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de 
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, 
assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte de  serveis 
consistents en la defensa lletrada de Viladecans Mediterrània, S.L. davant els recursos contenciosos-
administratius interposats en relació amb el Projecte de Reparcel·lació de la Modificació Puntual del Pla 
Urbanístic del Sector Llevant 

 
DECLARA RESPONSABLEMENT 

 
1.-  Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es troben 

inclosos en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar previstes en l’article 71 de la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014  (LCSP). 

 
2.-  Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries, al corrent d'obligacions amb la Seguretat 

Social i no té cap deute amb l’Ajuntament de Viladecans ni amb la Generalitat de Catalunya, que està 
donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin 
activitats subjectes a aquest impost. 

 
3.-  Que el licitador accepta que la presentació a la present licitació comporta l’acceptació incondicional  del 

contingut de la documentació que forma part de la present licitació, pel que fa als plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars, com pel que fa a la resta de documentació  que reverteix 
caràcter contractual; comprometent-se en cas de resultar adjudicatari, a signar-lo de conformitat i 
executar-lo en les condicions establertes. 

 
I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIMED, a l'efecte de prendre part al referit 
procediment; presento aquesta declaració. 
 
 
A  ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
 
 
(Segell) Signatura 
 
 
 
 
 
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades 
personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la 
declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. 
Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a la seu de VIMED 
ubicada all carrer Pompeu Fabra núm. 50 de Viladecans adjuntant copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de 
protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat) 



 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DELS SERVEIS DE 
DEFENSA JURÍDICA DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AMB EL 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL 
URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT 
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ANNEX NÚM. 4 

 
Declaració responsable sobre plena vigència de les dades que inclou el Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI). 
 
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de 
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de 
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, 
assabentat de la convocatòria del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte de 
serveis consistents en la defensa lletrada de Viladecans Mediterrània, S.L. davant els recursos contenciosos-
administratius interposats en relació amb el Projecte de Reparcel·lació de la Modificació Puntual del Pla 
Urbanístic del Sector Llevant 
 

DECLARA RESPONSABLEMENT 
 
1.-  Que les dades que consten al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya són plenament 

vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines són vigents i quines no ho són, aportant els 
documents de les dades no vigents). 

 
2.-  Que els òrgans de govern i administració de l’empresa .......................................... no formen part de les 

persones a qui la llei 5/2006, de 10 d’abril, de Regulació dels Conflictes d’Interessos del Membres del 
Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat. 

  
 Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels seus òrgans de govern i administració, 

estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb VIMED. 
 

 
I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIMED, a l'efecte de prendre part al referit 
procediment; presento aquesta declaració. 
 
 
A  ………… de ……………….. de ………… 
 
 
(Segell) 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades 
personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la 
declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. 
Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a la seu de VIMED 
ubicada all carrer Pompeu Fabra núm. 50 de Viladecans adjuntant copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de 
protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat) 


