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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE 

REGIR EN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT 

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LA FORMULACIÓ D'UNA 

ESTRATÈGIA INTEGRADA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE 

EN VALÈNCIA PER AL PERÍODE 2015-2020. ÀREA D'ACTUACIÓ: 

CABANYAL, AMPLIABLE A ALTRES POBLATS MARÍTIMS. 

 

============= 

 

 

I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

1ª.- OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

L'objecte del present contracte de prestació de serveis és l'elaboració d'una 

ESTRATÈGIA INTEGRADA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE EN 

VALÈNCIA PER AL PERÍODE 2015-2020. ÀREA D'ACTUACIÓ: CABANYAL, 

AMPLIABLE A ALTRES POBLATS MARÍTIMS. 

 

L'Estratègia ha d'estar alineada amb les "Orientacions per a la definició 

d'Estratègies Integrades de Desenvolupament Urbà Sostenible en el període 2015-2020" 

elaborada pel Grup de Treball sobre estratègies integrades en actuacions de 

desenvolupament urbà sostenible de la Xarxa d'Iniciatives Urbanes (RIU). 

 

 

2ª.-NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANÇANT EL 

CONTRACTE: 

 

 Als efectes exigits en l'article 22 del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la 

naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen satisfer amb el contracte que 

regula el present plec, són, els propis fins de la Fundació, especialment, dins l'àmbit 

local, el d'impulsar aplicacions d'innovació, i sobre la ciutat. 

 

A través del present contracte es pretén elaborar una estratègia integrada de 

desenvolupament urbà sostenible i intel·ligent mitjançant processos de participació 

ciutadana que afavorisca el protagonisme de la ciutadania i l'enfortiment de l'espai cívic, 

fins propis de la Fundació. 
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3ª.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE, DOCUMENTS QUE TENEN 

CARÀCTER CONTRACTUAL I JURISDICCIÓ: 

 

El contracte a realitzar es qualifica com a contracte de serveis, de conformitat 

amb el que estableixen els articles 10 i 19 del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d'ara 

endavant TRLCSP. I en especial en la categoria de contracte de serveis de consultors 

de direcció i serveis connexos, els resultats dels quals no van a ser reservats per a la 

utilització exclusiva per part de l'òrgan de contractació. 

 

Categoria del contracte (Annex II del TRLCSP): Categoria 11 

 

La present contractació té caràcter privat sent conforme amb el que disposa l'art. 

10 del citat TRLCSP un contracte de serveis, i la seua naturalesa conforme a l'art. 20 de 

l'esmentat Text refós la de Contracte privat; i es regirà en tot el no previst especialment 

en aquest plec de condicions pel que disposen les següents normes: 

 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

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

parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic, d'ara endavant 

RPLCSP. 

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre en tot 

el que no haja derogat i en tant que no s'opose al TRLCSP i al 

RPLCSP. 

- Qualsevol altra disposició que regule la contractació de l'Estat en 

general o de la Generalitat Valenciana en particular, i, en concret, el 

Decret 79/2000, de 30 de Maig i l'Ordre de 23 de Maig de 2001, de 

la Conselleria d'Economia , Hisenda i Ocupació, que regula el 

funcionament i inscripció en el Registre Oficial de Contractistes i 

Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana, i per la qual es 

dicten normes per a la classificació d'empreses per la Generalitat 

Valenciana, així com per la legislació supletòria que li fóra 

d'aplicació, igualment en quant no s'oposen al TRLCSP i al 

RPLCSP. 

 

 

4ª.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: 

 

L'òrgan de contractació, que actua en nom de la Fundació, és el Vicepresident 

de la Fundació. 

 

L'esmentat òrgan té facultat per adjudicar el corresponent contracte 

administratiu i, en conseqüència, té les prerrogatives d'interpretar-lo, resoldre els 

dubtes que ofereix el compliment, integrar-lo, modificar-lo per raons d'interès públic, 

acordar la seua resolució i determinar els efectes d'aquesta, amb subjecció a la 

normativa aplicable. 
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5ª.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE: 

 

El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de 30.000 € IVA exclòs. 

 

El preu del contracte serà el que resulte de l'adjudicació del mateix i haurà 

d'indicar com a partida independent l'IVA. En el preu del contracte es consideraran 

inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguen d'aplicació, així com 

totes les despeses que s'originen per a l'adjudicatari com a conseqüència del 

compliment de les obligacions contemplades en el plec. La licitació s'efectuarà, pel 

consignat preu unitari, a la baixa. 

 
6ª.- ANUALITATS EN QUÈ ES DISTRIBUEIX: 

 
 

A causa de que la prestació de serveis que es contracte amb aquest 

procediment negociat sense publicitat va a executar-se en la seua totalitat durant 

l'exercici 2015, la totalitat de la despesa del contracte signat es reconeixerà en la seua 

totalitat en el mateix exercici econòmic de la Fundació InnDEA València. 

 
7ª.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 

 

Existeix crèdit pressupostari necessari per atendre les obligacions 

econòmiques que es deriven de la contractació, comprometent-se la Fundació InnDEA 

València (a la signatura del contracte), a reservar a través d'un certificat de retenció de 

saldo emès per CaixaBank (La Caixa) l'import contractat en la seua totalitat. 

 

 

8ª.- REVISIÓ DE PREUS: 

 

Tenint en compte la durada del contracte, així com el que estableix l'article 89 

del TRLCSP, no serà procedent la revisió de preus durant la vigència del mateix. 

 

 

9ª.- DURADA DEL CONTRACTE. TERMINI D'EXECUCIÓ: 

 

La durada total del contracte quedarà supeditada al termini establert en la 

convocatòria de subvencions que publique el Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques a través de la Subdirecció General de Cooperació Territorial Europea i 

Desenvolupament Urbà. S'espera que la convocatòria per a la selecció d'estratègies 

urbanes integrades es publique a mitjans del mes de setembre de 2015. 
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10ª.- GARANTIA PROVISIONAL: 

 

D'acord amb el que estableix l'article 103 del TRLCSP, l'òrgan licitador ha 

determinat que no serà necessari que els licitadors constituïsquen garantia provisional 

alguna. 

 

II 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 

 

 

11ª.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: 

 
El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment negociat sense publicitat, de 

conformitat amb el que disposen els articles 138.2, 169.1 i 174.e) i s'ajustarà al que 

preveuen els articles 177-2 i 178 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic. 

 

 
12ª.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: 

 

Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació, per ordre decreixent 

d'importància conforme a la següent ponderació, són: 

 

1º Es valorarà en un 35% la major baixa en els preus. Amb aquesta finalitat 

s'inclou com a fórmula de càlcul del criteri econòmic de les ofertes que es presenten: 
 

P = (BI /BM) x 35 

Sent: 

P = Puntuació obtinguda per cada oferta 

BI = Baixa econòmica presentada per cada un dels licitadors 

BM = Baixa Màxima presentada pel licitador que major descompte econòmic 

haja realitzat sobre el preu licitat. 

 

2º Es valorarà en un 25% l'equip de treball proposat, l'experiència prèvia del 

mateix en instruments de finançament de les institucions europees i el seu 

coneixement de l'àmbit d'aplicació de l'estratègia (Cabanyal / Poblats Marítims). 

 

3º Es valorarà en un 20% el contingut tècnic de l'oferta i el caràcter integral de 

la mateixa. 
 

4º Es valorarà en un 20% la qualitat dels processos de participació i 
implicació de la ciutadania en la formulació de l'estratègia. 
 

D'acord amb el que disposa la Disposició addicional 4a del TRLCSP, en cas 

d'igualtat entre dos o més proposicions, des del punt de vista dels criteris que 

serveixen de base per a l'adjudicació, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte  
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l'empresa que, en el moment d'acreditar la solvència tècnica, es trobe en alguna de les 

circumstàncies següents: 

 

a) Tenir en la seua plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat 

superior al 2%. 

 

b) Si diverses empreses licitadores de les que hagueren empatat quant a la 

proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un percentatge superior al 2 per 100, tindran preferència en 

l'adjudicació del contracte el licitador que dispose del major percentatge de 

treballadors fixos amb discapacitat en la seua plantilla. 

 

 

13ª.- CAPACITAT PER A CONTRACTAR: 

 

Podran presentar proposicions per a l'adjudicació del contracte, les persones 

naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o en agrupació o unió 

temporal, amb plena capacitat d'obrar, que desenvolupen una activitat que tinga 

relació directa amb l'objecte del contracte segons resulte dels seus respectius estatuts o 

regles fundacionals i disposen d'una organització amb elements personals i materials 

suficients per a la deguda execució del contracte, acrediten la seua solvència 

econòmica i tècnica com s'indica en el present plec i no es troben incurses en cap de 

les prohibicions de contractar establertes a l'article 60 del TRLCSP. 

 

Per a les unions temporals d'empresaris s'estarà al que disposa l'article 59 del 

TRLCSP. La durada de la unió temporal d'empresaris serà coincident amb la del 

contracte fins a la seua extinció. 

 

Els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional 

que, si escau, siga exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constituïsca 

l'objecte del contracte. 

 

Les empreses estrangeres no comunitàries, hauran de reunir a més, els 

requisits establerts en l'article 55 del TRLCSP. 

 

 

14ª.- TERMINI I PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 

 

14.1. PETICIÓ D'OFERTES: 

 

De conformitat amb el que disposa l'article 178 del TRLCSP, se sol·licitaran 

pressupostos almenys a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del 

contracte. 
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14.2.- EXPOSICIÓ DE L'EXPEDIENT: 
 

Durant el termini de presentació de proposicions, l'expedient, amb tots els 

documents que l'integren, podrà ser examinat a les Oficines de la Fundació, situades a 

València, Carrer Antiga Senda de Senent núm. 8, pis 4t, Esquerra C.P. 46.023  en dies 

hàbils (de dilluns a divendres) de 9 a 14 hores. 

 

14.3.- CONTINGUT DE LES OFERTES: 
 

Les proposicions es presentaran contingudes en un sobre tancat, a l'anvers del 

qual s'escriurà: PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT 

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER CONTRACTAR "ELABORACIÓ 

D'UNA ESTRATÈGIA INTEGRADA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ 

SOSTENIBLE EN VALÈNCIA PER AL PERÍODE 2015-2020". ÀREA 

D'ACTUACIÓ: CABANYAL, AMPLIABLE A ALTRES POBLATS MARÍTIMS. 

 

 

Els licitadors presentaran un únic sobre tancat, identificat, en el seu exterior, 

amb indicació de la licitació a què concórreguen i signat pel licitador o la persona que el 

represente amb indicació del nom i cognoms o raó social de l'empresa. 

 

En el seu interior es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat 

numèricament. 

 

Els licitadors inclouran en aquest sobre: 

 

L'oferta econòmica en la qual s'expressarà el preu unitari del conjunt d'informes 

i si així es desitja el preu unitari per a cadascun dels apartats objecte del pressupost 

d'aquesta licitació, recollits en la clàusula 5a d'aquest plec de clàusules administratives 

particulars. 

 

La proposició s'ajustarà al model que figura com Annex I a aquest plec de 

clàusules administratives particulars. 

 

- A més, s'haurà d'aportar un PROJECTE TÈCNIC detallat i calendaritzat de les 

activitats a desenvolupar en consonància amb les directrius recollides en el plec 

de prescripcions tècniques i en les obligacions dels adjudicataris. 

 

- Els documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que s'hagen 

d'avaluar d'acord amb el que disposa la clàusula 12ª del present plec. 

 

Els anteriors documents també han de presentar-se en format electrònic, 

preferiblement en dispositiu USB. 

 

- Així mateix, en el mateix sobre acompanyarà, la següent documentació: 
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a) D.N.I. o document que el substituïsca del signant de la proposició. En cas de 

ciutadans estrangers, permís de residència i de treball. 

b) En el cas d'empresaris que foren persones jurídiques, escriptura de 

constitució, i de modificació, si escau, inscrites en el Registre Mercantil, quan 

aquest requisit fóra exigible conforme a la legislació mercantil que li siga 

aplicable. Si no ho és, escriptura o document de constitució, estatuts o acte 

fundacional en el qual consten les normes per les quals es regula la seua 

activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent Registre oficial que fóra 

preceptiu. 

c) Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o de 

l'Espai Econòmic Europeu presentaran el document, traduït fefaentment al 

castellà, acreditatiu de trobar-se inscrites en els registres o les certificacions 

que s'indiquen en l'Annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques, en funció dels diferents contractes. 

Quan la legislació de l'Estat en què es troben establertes aquestes empreses 

exigisca una autorització especial o la pertinença a una determinada 

organització per poder prestar-hi el servei de què es tracte, hauran d'acreditar 

que compleixen aquest requisit. 

Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea 

hauran de justificar mitjançant informe, igualment traduït fefaentment al 

castellà, de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que 

s'acompanyarà a la documentació que es presente, que l'Estat de procedència 

de l'empresa estrangera admet al seu torn la participació d'empreses 

espanyoles en la contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes 

o entitats del sector públic assimilables als enumerats a l'article 3 del 

TRLCSP, en forma substancialment anàloga. En els contractes subjectes a 

regulació harmonitzada es prescindirà de l'informe sobre reciprocitat en 

relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació 

Pública de l'Organització Mundial de Comerç. 

Quan el licitador actue mitjançant representant, aquest haurà d'aportar 

document fefaent acreditatiu de l'existència de la representació i de l'àmbit de 

les seues facultats per licitar, validat per l'Assessoria Jurídica Municipal de 

l'Ajuntament de València (C / Convent Sant Francesc nº 2, 4t pis), 

acompanyat de declaració de vigència del mateix. 

d) Declaració responsable del licitador de no trobar-se comprès en alguna de les 

circumstàncies assenyalades com a causa de prohibició de contractar en 

l'article 60 del TRLCSP. 

e) Declaració d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de 

les quotes de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense 

perjudici que la justificació acreditativa de tals requisits s'exigisca abans de 

l'adjudicació del contracte al licitador la proposició del qual haja estat 

seleccionada per a l'adjudicació en el termini de deu dies hàbils, a comptar 

des del següent a aquell en què haguera rebut el requeriment de l'òrgan de 

contractació per a la seua justificació. 
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f) L'acreditació de la circumstància d'estar al corrent pel que resulte el licitador 

la proposició del qual haja estat seleccionada per a l'adjudicació serà 

demanada per la Fundació a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a 

l'Agència Estatal d'Administració Tributària de forma telemàtica. A aquest 

efecte, la presentació de proposicions a aquest procediment d'adjudicació 

comporta l'autorització expressa la Fundació per a sol·licitar ambdues dades a 

la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l'Agència Tributària, en el 

supòsit de resultar l'oferta econòmicament més avantatjosa. 

g) Alta a l'IAE, en l'epígraf corresponent, acompanyat de còpia de l'últim rebut 

pagat i declaració del contractista de que no s'ha donat de baixa. 

Si es té la condició d'exempt d'acord amb 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, s'acreditarà aquesta circumstància per mera comunicació per 

escrit si es tracta de persones físiques i si es tracta de persones jurídiques, 

aportant bé el model 201 de l'Impost de Societats de l'últim exercici presentat a la 

Delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda corresponent o bé acompanyant 

comunicació de la xifra de negocis regulada en l'Ordre HAC / 85/2003, de 23 de 

gener, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE núm. 24 de 28/01/2003). 

h) Escrit detallant nom, adreça, número telèfon i número de fax. 

i) Els empresaris que desitgen concórrer integrats en una unió temporal 

d'empreses han de presentar un compromís per escrit de constituir-se 

formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris. Quan dos o més 

empreses presenten oferta conjunta, cadascuna acreditarà la seua personalitat i 

capacitat, indicant el nom i circumstàncies de les empreses que la 

subscriguen, la participació de cadascuna d'elles i designació de la persona o 

entitat que, durant la vigència del contracte, haja d'exercir la plena 

representació de totes davant l'Administració. 

j) Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels 

Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 

que de manera directa o indirecta pogueren sorgir del contracte, amb 

renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre al 

licitador. 

k) Els licitadors hauran d'acreditar la seua solvència econòmica, financera i 

tècnica, a través dels mitjans de justificació que, a l'empara dels articles 62, 

74, 75 i 78 del TRLCSP, es ressenyen a continuació: 

 

 

1- Solvència econòmica i financera. : 
 

 S'acreditarà mitjançant declaracions apropiades d'entitats financeres o, si 

escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per 

riscos professionals per un import mínim de 30.000,00 €. 

 

2- Solvència tècnica i professional. : 
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S'acreditarà mitjançant: 

 

 Relació dels principals serveis o treballs, relacionats amb l'objecte del 

contracte, realitzats en els últims tres anys que incloga import, dates i 

destinatari, públic o privat. Haurà d'acreditar-se haver realitzat almenys 

un. 

 

 Titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de 

l'empresa i personal responsable de l'execució del contracte. 

 

Les empreses que liciten en unió temporal, hauran d'acreditar 

individualment els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica, 

acumulant-se a efectes de la determinació de la solvència de la unió temporal 

les característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa, de 

conformitat amb el que disposa l'article 24 del RGLCAP. 

 

Els licitadors que pretenguen comptar per a l'adjudicació amb la 

preferència regulada en la disposició addicional quarta del Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, hauran de presentar els documents que 

acrediten que, al temps de presentar la seua proposició, té en la seua plantilla 

un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100. A aquests 

efectes hauran d'acreditar: 

 

Nº de personal total. 

Nº de personal discapacitat eventual. 

Nº de personal discapacitat fix. 

 

S'indicaran els percentils respectius sobre el total de la plantilla. 

 

l).- De conformitat amb el que disposa l'article 83 del TRLCSP i en l'article 25 

del Decret 79/2000, de 30 de maig del Govern Valencià, pel qual es crea la 

Junta Superior de Contractació Administrativa i es regulen els Registres 

Oficials de Contractes i de Contractistes de la Comunitat Valenciana i les 

garanties globals i en l'article 22.6 de l'Ordre de 23 de maig de 2001, de la 

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per la qual es dicten normes per a 

la classificació d'empreses per la Generalitat Valenciana i es regula el 

funcionament i inscripció en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses 

Classificades en la Comunitat Valenciana (DOGV núm 4019 de 12-06-2001), 

la capacitat d'obrar, personalitat jurídica (apartats a) i b), representació (apartat 

d) i, si escau, la classificació dels licitadors si resultara exigible (apartat k), 

també es podrà acreditar mitjançant la presentació dels següents documents, de 

conformitat amb el que preveu l'article 146.3 del TRLCSP: 
 

1.- Certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses classificades de l'Estat del Ministeri d'Economia i Hisenda o bé  
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certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses 

Classificades expedit per la Junta Superior de Contractació Administrativa de 

la Generalitat Valenciana. 
 

 

2.- Declaració responsable subscrita pel licitador o per qualsevol dels 

seus representants amb facultats que figuren en el Registre, relativa a la 

vigència de les dades que consten en qualsevol d'aquests Registre, en els 

termes assenyalats en l'Annex II al present Plec. Aquesta manifestació haurà 

de reiterar-se en cas de resultar adjudicatari, en el document en què es 

formalitze el contracte. 

 
 

En cap cas, la certificació registral eximirà de la presentació d'aquells 

documents preceptius que s'exigisquen per a la signatura del contracte. 

 

Els documents referenciats es presentaran en còpia legalitzada per Notari, per 

al cas que no es presente l'original. Així mateix, els licitadors presentaran la seua 

documentació en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 

Als efectes assenyalats en els apartats d), e), f) i g) s'ha d'emplenar i adjuntar 

en aquest sobre el model que figura com Annex III al present Plec. 

 

14.4.- CONFIDENCIALITAT: 
 

Els licitadors hauran d'indicar expressament, si s'escau, mitjançant una 

declaració complementària, quins documents administratius i tècnics i dades 

presentades en les seues proposicions tenen caràcter confidencial als efectes que preveu 

l'article 140.1 del TRLCSP. 

 

 

14.5.- VARIANTS O ALTERNATIVES: 
 

En el present Contracte no es preveu la formulació de variants. 

 

 

14.6.- PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS: 
 

Les proposicions es presentaran en les oficines de la Fundació situades a 

València Carrer Antiga Senda de Senent núm. 8, pis 4t, Esquerra C.P. 46.023 durant 

el termini de 10 dies naturals des de la data de publicació de nou a dues (9h a 14h). 

 

No s'admetran proposicions presentades en un altre lloc, llevat del que 

disposa l'article 80 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques amb referència al seu enviament per correu, en aquest cas 

l'interessat haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data i hora d'imposició 



 

Pàgina 11 de 17  

de l'enviament, que no podrà ser posterior a les dues hores de l'últim dia assenyalat 

en aquest plec per a presentar les proposicions i anunciar en el mateix dia a l'òrgan de  

 

 

contractació, per fax, la remissió de la proposició. Sense la concurrència d'ambdós 

requisits no serà admesa la proposició en el cas que fóra rebuda fora del termini fixat 

en l'anunci de licitació. (Fax de la Fundació InnDEA València: 96.391.87.17). 

 

No obstant, transcorreguts deu dies naturals des de l'acabament del termini, no 

serà admesa cap proposició enviada per correu. 

 
Per al cas que l'últim dia de presentació coincidisca en dissabte, dit termini 

s'entendrà que finalitza el primer dia hàbil següent. 

Cada licitador podrà presentar només una proposició en relació amb l'objecte 

del contracte, sense que puguen presentar variants o alternatives. 

 

Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet 

individualment o figurar en més d'una unió temporal, amb la conseqüència de la no 

admissió de totes les proposicions per ell subscrites. 

 

La presentació de les proposicions presumeix l'acceptació incondicional per 

l'ofertant de la totalitat del contingut del present plec, sense excepció o reserva 

alguna, i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions 

exigides per contractar amb l'Administració. 

 
Les proposicions seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garantisquen tal 

caràcter fins al moment en què s’haja de procedir a l'obertura en públic de les 

mateixes. 

 

15ª.- QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL I VALORACIÓ 

DE LES OFERTES: 
 

Conclòs el termini de presentació de proposicions, el Regidor d'Innovació i 

Gestió del Coneixement i el Regidor de Planificació i Gestió Urbana de l'Ajuntament 

de València, la Regidora de Serveis Socials de l'Excm. Ajuntament de València, la 

Directora de la Fundació InnDEA i un tècnic que ella designe, procediran en acte 

intern a la qualificació de la documentació i valoració de les ofertes presentades pels 

licitadors, i si observara defectes materials en la mateixa, ho notificarà per fax al 

licitador corresponent, deixant constància d'aquesta notificació en l'expedient, 

concedint-li un termini no superior a tres dies hàbils perquè els esmene. Per al cas 

que la finalització del termini esmentat coincidira en dissabte, aquesta finalització 

tindrà lloc el primer dia hàbil següent. Ara bé, si la documentació d'un licitador 

continguera defectes substancials o deficiències materials no esmenables, no serà 

admès a la licitació. 

 

Al marge de l'esmena a què es refereix el paràgraf anterior, la direcció de la 

Fundació, a l'efecte de completar l'acreditació de la solvència dels licitadors, podrà 

demanar-los els aclariments que estime oportuns sobre els certificats i documents 
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presentats, així com requerir-los per a la presentació d'altres documents 

complementaris de conformitat amb el que disposa l'article 82 del TRLCSP. 
 

La Mesa de Contractació elevarà a l'òrgan de contractació proposta 

d'adjudicació del contracte al licitador que oferisca la proposició més avantatjosa 

atenent als criteris de valoració establerts a la clàusula 12ª del present Plec. 

 
16ª.- CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE 

DOCUMENTACIÓ AL LICITADOR L'OFERTA DEL QUAL RESULTE LA 

ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA: 

 
 

L'Òrgan de Contractació, vista la proposta de la direcció de la Fundació emesa 

després dels informes tècnics que considere pertinents, classificarà les proposicions 

per ordre decreixent atenent als criteris assenyalats en la clàusula 12 i concretats en 

l'apartat 7 de l'Annex I al present plec , així mateix verificarà via telemàtica de la 

Tresoreria de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària 

que el licitador la proposició del qual resulte l'econòmicament més avantatjosa es 

troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social i, així mateix comprovarà que es troba al corrent de les seues 

obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València a l'efecte de sol·licitar al mateix 

els informes que estime pertinents. 

 

Els estrangers, siguen persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats 

membres de la Unió Europea que no tinguen domicili fiscal a Espanya, hauran de 

presentar certificació expedida per autoritat competent en el país de procedència, 

acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les corresponents obligacions 

tributàries. També hauran de presentar certificació, expedida per autoritat competent, 

en què s'acredite que es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials 

que s'exigisquen al país de la seua nacionalitat. Tota la documentació relacionada en 

aquest apartat haurà de referir-se als dotze últims mesos i s'ha de presentar traduïda 

fefaentment. 

 

Així mateix, en aquest termini, si escau, haurà d'acreditar l'efectiva disposició 

dels mitjans que s'ha compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

(qualssevol altres documents acreditatius de la seua aptitud per contractar o de 

l'efectiva disposició dels mitjans que s'hagueren compromés a dedicar o adscriure a 

l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 TRLCSP que li reclame l'òrgan de 

contractació). 

 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 

s'entendrà que el licitador ha retirat la seua oferta, procedint-se en aquest cas a 

demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagen 

quedat classificats. 

 
 

17ª.- CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA: 

Al no tindre la Fundació la consideració d'Administració Pública, d'acord amb 

el que preceptua l'art. Apartat 2 de l'art. 3 del TRLCSP, el licitador seleccionat no  
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haurà de constituir garantia definitiva alguna de conformitat amb l'article 104 del 

TRLCSP. 

 

 

18ª.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: 
 

L'adjudicació s'acordarà en resolució motivada en el termini màxim de 15 

dies hàbils, a comptar des de l'obertura de les proposicions. 

 

Aquest termini s'ampliarà en quinze dies hàbils en el cas que calga seguir els 

tràmits assenyalats en els articles 152.3 del TRLCSP i 22 f) del RD 817/2009, per a 

les proposicions desproporcionades o anormalment baixes. 

 

No podrà declarar-se deserta una licitació quan hi haja alguna oferta o 

proposició que siga admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec. 

 

L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils 

següents a la recepció de la documentació, en els termes que estableix l'article 151.2 

del TRLCSP. 

 

L'adjudicació es notificarà als licitadors al fax que hagueren indicat a l'efecte 

de notificacions i, simultàniament, es publicarà en el Perfil de Contractant de l'Òrgan 

de Contractació, indicant el termini en què cal procedir a la seua formalització. 

 

L'adjudicació es notificarà i publicarà en els termes que estableix l'article 151 

del TRLCSP. 

 

 

19ª.- EFECTES DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ. RENÚNCIA I 

DESISTIMENT. 
 

La proposta d'adjudicació del contracte no crea cap dret a favor del licitador 

proposat, que no els adquirirà, respecte a la Fundació, mentres no s'haja formalitzat el 

contracte. 

 

Abans de l'adjudicació del contracte, l'òrgan de contractació, per raons d'interès 

públic degudament justificades, podrà renunciar a celebrar un contracte. 

 

També podrà desistir del procediment abans de l'adjudicació quan s'aprecie 

una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 

reguladores del procediment d'adjudicació. 

 

En aquests supòsits l'òrgan de contractació en la notificació als licitadors 

indicarà la compensació que procedisca abonar per les despeses en què haguera 

incorregut en la licitació d'acord amb els principis generals que regeixen la 

responsabilitat de l'Administració. 



 

Pàgina 14 de 17  

 

 

III 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

 

 

20ª.- PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: 

 

El contracte es perfecciona amb la seua formalització. 

 

El document en què es formalitze el contracte serà, en tot cas, administratiu, 

podent-se elevar a escriptura pública, quan ho sol·licite el contractista, sent al seu 

càrrec les despeses derivades del seu atorgament. En aquest cas, el contractista ha de 

lliurar a la Fundació, una còpia legitimada i dues còpies simples de l'esmentat 

document en el termini màxim d'un mes des de la seua formalització. 

 

En cas que resultara adjudicatari una Unió Temporal d'Empresaris serà 

necessari acreditar la formalització de la constitució de la mateixa en escriptura 

pública. 

 

En la resta de contractes, la formalització del contracte s'ha d'efectuar no més 

tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de 

l'adjudicació als licitadors en la forma que preveu l'article 151.4 del TRLCSP. 

 

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seua prèvia formalització. 

 

 

IV 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

 

21ª.- OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA: 

 

El contracte serà inalterable a partir del seu perfeccionament, i haurà de ser 

complert amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present plec de 

clàusules administratives particulars i en el contracte. 

 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, sense 

perjudici del que estableix l'article 215 del TRLCSP. 

 

El personal que l'empresa adjudicatària haja de contractar per atendre les 

seues obligacions dependrà exclusivament d'aquesta, respecte dels quals ostentarà, a 

tots els efectes, la condició d'empresari, sense que a l'extinció del contracte puga 

produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagen realitzat els treballs 

com a personal de l'òrgan contractant. El contractista està obligat al compliment de 

les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, d'integració 
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social de persones amb discapacitat, de prevenció de riscos laborals, de protecció del 

medi ambient i per a la igualtat efectiva de dones i homes que s'establisquen tant en 

la normativa vigent com en els plecs que regeixen la present contractació. 

 

L'adjudicatari queda expressament obligat a complir la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 

Així mateix, s'obliga a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre la 

informació a la qual tinga accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual se li 

haguera donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seua pròpia 

naturalesa haja de ser tractada com a tal, que no podrà copiar o utilitzar amb fi diferent 

del que figura en aquest plec, ni tampoc cedir a un altre ni tan sols a efectes de 

conservació. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del 

coneixement d'aquesta informació. 

 

 

22ª.- FORMA DE PAGAMENT: 

 

El pagament es fraccionarà en dos: 

 

Primer pagament: 50% de la quantitat total després de la signatura del contracte i una 

vegada rebuda la factura comercial emesa pel contractista. 

Segon i últim pagament: 50% restant a la finalització del contracte i després de la 

recepció de la factura comercial emesa pel contractista. 

 

 

23ª.- INTERESSOS DE DEMORA: 

 

La Fundació, tindrà l'obligació d'abonar les factures en els termes establerts en 

l'article 216-4 del TRLCSP, en relació al que disposa l'article 217 i la Disposició 

Transitòria Sisena de l'esmentat text. 

 

 

24ª- PENALITATS PER INCOMPLIMENT: 

 

Incompliments: 
 

Es consideren incompliments: 

 

a) L'incompliment de les directrius sobre el contingut de la memòria tècnica 

del projecte i la finalitat del contracte. 

b) L'incompliment dels terminis establerts per a l'execució del servei. 

c) L'incompliment de les obligacions establertes en aquest plec. 

d) L'incompliment per l'adjudicatari de les seues obligacions en matèria de 

contractació d'assegurances i compliment de la normativa laboral, de seguretat social 

i de prevenció de riscos laborals i seguretat i higiene en el treball. 
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Aquests incompliments, es consideraran incompliments molt greus i podran ser  

causa específica de resolució del contracte. 

 

V  

                                    MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 

 

25ª. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: 

 

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només pot 

introduir modificacions per raons d'interès públic en els casos i amb els límits que 

estableix l'article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden afectar les 

condicions essencials de la licitació i adjudicació. 

 

Les modificacions del contracte es realitzaran d'acord amb el procediment que 

estableixen els articles 108 i 211 del TRLCSP i en l'article 102 del RGLCAP. 

 

Les modificacions es formalitzaran d'acord amb el que disposa l'article 156 de 

l'esmentat TRLCSP. 

 

 

VI 

SUBCONTRACTACIÓ 
 

 

 

26ª.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

S'exclou la possibilitat del contractista de poder subcontractar parcialment o en 

la seua totalitat la prestació del servei contractat. 

 

 

 

VII 

                                 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

 

 

27ª.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE: 

 

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest haja realitzat la 

totalitat del seu objecte, de conformitat amb el que estableix el propi contracte, en els 

plecs administratiu i tècnic, i a satisfacció de la Fundació. 
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28ª.- TERMINI DE GARANTIA: 

 

Per la pròpia naturalesa i característiques d'aquest contracte i per la seua durada 

i efectivitat immediata, no es considera necessari establir termini de garantia, 

conforme a l'article 222 del TRLCSP. 

 

29ª.- EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE: 

 

A més d'en els supòsits de compliment, el contracte s'extingirà per la seua 

resolució, acordada per la concurrència d'alguna de les causes previstes en els articles 

223 i 308 del TRLCSP donant lloc als efectes previstos en els articles 225 i 309 del 

TRLCSP. 

 

 

 

 

 

València, a 31 de juliol de 2015 


