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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS DE PRODUCCIÓ D’INFORMATIUS I ALTRES SERVEIS 
AUDIOVISUALS DEL CANAL PÚBLIC DEL CONSORCI TELEDIGITAL 
MOLLET, VALLÈS VISIÓ 

 
 
1.- PART GENERAL 

 
Clàusula 1. Objecte del contracte 
 
1. L’objecte d’aquest contracte és: 
 
a) La producció d’informatius, programes i espais audiovisuals de producció 
pròpia. Els serveis es realitzaran des de la redacció central sota la direcció dels 
responsables d’informatius, programació i direcció de Vallès Visió, que 
comprèn els municipis de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès del 
Vallès, Montmeló, Martorelles i Vallromanes.  
 
b) La producció tècnica, realització, postproducció i continuïtat de Vallès Visió. 
Aquests serveis contemplen la gestió tècnica del canal, incloent els serveis de 
continuïtat i emissions, gestió i control de producció, realització de plató, 
gravacions d’exteriors, postproducció, grafismes i retolació, ingesta i gestió de 
continguts digitals, producció d’espots publicitària i serveis derivats de la gestió 
televisiva sota la direcció de la Direcció de Continguts del Consorci. 
 
El lloc on s'haurà de dur a terme el contracte són els estudis de Vallès Visió, 
Canal Digital del CTM, situats a l’edifici situat a la pl. Cinco Pinos, número 1, de 
Mollet del Vallès (edifici El Lledoner). 
 
2. La prestació a efectuar s'ajustarà a les condicions que figuren en aquest 
Plec i en el Plec de prescripcions tècniques que l'acompanya. 
 
Aquest contracte de serveis, és de naturalesa privada, per dur-se a terme per 
entitat del sector públic que no reuneix les condicions d’Administració Pública, 
de conformitat amb els articles 10, annex II, categoria 26 i  20.1 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (d’ara en endavant TRLCSP); es regirà, pel que fa 
a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normativa específica, per les 
normes que a continuació es relacionen. Pel que fa als efectes i extinció, es 
regirà per les normes del dret privat). 
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- Quant a la seva preparació i adjudicació, pel present plec de clàusules 

administratives particulars i pels de prescripcions tècniques a què s’ha fet 
esment, tots els quals, per altra banda, es consideraran part de les 
respectives pòlisses que es subscriguin. 

 
- I respecte als seus efectes i extinció, per les normes del dret privat: la Llei 

50/1980, de contracte d’assegurança, i el ja esmentat Text refós de la llei 
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, bàsicament. 

 
3. En conseqüència, la jurisdicció competent per conèixer d’allò que es refereix 
al primer apartat ho serà la contenciós administrativa; i del què pertoca al 
segon, la civil. 
 
Figura l'Annex 1 apartat 1, seguint els criteris de qualificació dels contractes de 
serveis establerts a l'article 10 de la TRLCSP i al seu annex II, amb expressió 
de la codificació corresponent a la classificació CCP i a la nomenclatura de 
Vocabulari Comú de contractes públics (CPV) de la Comissió Europea 
(aquesta última quan es tracti de contractes sotmesos a regulació 
harmonitzada). 
 
 
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Consta a l'Annex 1 apartat 2n la informació sobre la necessitat i la idoneïtat del 
contracte, en compliment de les exigències dels articles 22 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
 
Clàusula 3. Règim jurídic 
 
El contracte es regirà per la següent normativa: 
 

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

- Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa  
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. 
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- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant RGLCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/01, 
de 12 d’octubre. 

- El Reglament de obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret de la Generalitat de Catalunya 179/95, de 13 de juny. 

- El present plec de clàusules econòmic administratives i el plec de 
prescripcions tècniques que l'acompanya. Ambdós tindran caràcter 
contractual. 

- Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local i Llei 57/03, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que la 
modifica. 

- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/03, de 28 de abril. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 59/2003, de 19 
de desembre, de signatura electrònica. 

- La resta de l’ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui 
aplicable a causa de la falta d’una norma contractual específica. 

- La normativa del dret privat, que ha d’actuar amb caràcter supletori en 
els afers que no es poden resoldre amb l’aplicació directa de les 
disposicions sobre contractació administrativa o de les normes generals 
del dret administratiu. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
Els contractes s’ajustaran al contingut d’aquest plec. 
 
Si hi ha discordança entre aquest plec i qualsevol dels documents contractuals 
restants, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars que conté 
els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte. 
 
El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que en 
formen part o de les instruccions, plecs o normes aprovades per 
l’Administració, que puguin ésser d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no 
eximirà al contractista de l’obligació del seu compliment. 
 
 
Clàusula 4. Pressupost i valor estimat del contracte 
 
1. El pressupost de licitació màxim d’aquest contracte es detalla a l’Annex 1 
apartat 3r, i s’abonarà amb càrrec al Pressupost del Consorci. El pressupost 
inclou el total d'anualitats previstes. 
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2. En compliment del que preveu l'article 88.1. de la TRLCSP el càlcul del valor 
estimat del contracte ve determinat pel seu import total, sense IVA, incloent la 
pròrroga del mateix. 
 
3. Els licitadors, en les seves ofertes, contemplaran l'IVA com a partida 
independent. 
 
4. A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 88 del 
TRLCSP, el valor estimat del contracte serà el que es preveu a l'Annex 1 
apartat 3r d'aquest Plec. 
 
 
Clàusula 5. Existència de crèdit 
 
L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que es deriven del 
compliment del contracte, així com la reserva de crèdit figuren a l’Annex 1 
apartat 3r. 
 
El pressupost aprovat pel Consorci Telegital Mollet comprèn totes les despeses 
directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la normal 
execució dels serveis contractats, així com tota mena d’impostos. 
 
En cas de contractes plurianuals, per a posteriors exercicis, el Consorci, 
s’obliga a consignar crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient. 
 
 
Clàusula 6. Revisió de preus 
 
Donat el termini del contracte no es podrà revisar el preu resultant de 
l’adjudicació, a l’haver-se considerat per a la determinació del pressupost de 
licitació la possible evolució dels costos associats a les prestacions objecte del 
contracte, de conformitat amb l’article 89.1 del TRLCSP.  
 
 
Clàusula 7. Termini d’execució o durada del contracte 
 
El termini d’execució del contracte, així com els terminis parcials per als 
successius lliuraments dels treballs encarregats, si s’estableixen, es fixen en 
l’Annex 1 apartat 4t. El termini començarà a comptar el dia següent al de la 
signatura del contracte, si en l'acord d'adjudicació no s'indica altra cosa. 
. 
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Clàusula 8. Procediment i forma d’adjudicació 
 
La contractació que es tramita de forma ordinària i que està subjecte a 
regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i 
adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut 
d’allò que estableixen els articles 16, 138, 150, 157 a 161 del TRLCSP.  
 
Si el valor estimat del contracte supera el llindar que estableix l'article 16.1.b) 
del TRLCSP, aquest contracte de serveis estarà subjecte a regulació 
harmonitzada i, per tant, les decisions adoptades en relació amb aquest 
procediment d'adjudicació podran ser objecte del recurs especial en matèria de 
contractació que preveu l'article 40 del TRLCSP. 
 
 
Clàusula 9. Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació és el que es fixa a l'Annex 1 apartat 5è, en base al que 
preveu la Disposició Addicional Segona de la TRLCSP. 
 
 
Clàusula 10. Mesa de Contractació 
 
La Mesa de Contractació estarà formada pels membres o persones en qui 
deleguin que figuren a l'Annex 1 apartat 8è. 
 
 
Clàusula 11. Convocatòria de la licitació i perfil del contractant 
 
Quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada, la licitació 
s’haurà de publicar en el Diari Oficial de de la Unió Europea (DOUE), en el 
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). 
 
En tots els casos i en compliment del que estableix l'article 53 de la TRLCSP i 
amb la finalitat d'assegurar la transparència, publicitat i concurrència, el 
Consorci difondrà a través d'Internet la informació relativa a aquest contracte, a 
través de les adreces web que figuren a l'Annex 1 apartat 6è. 
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II. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 12. Capacitat i solvència 
 
1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin 
incurses en prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional en la forma prevista als articles 63, 64 i 67 de 
la TRLCSP, requisit aquest que serà substituït per la classificació en els casos 
en què sigui exigible per la TRLCSP. 
 
2. En compliment de l'article 54.2 TRLCSP els empresaris hauran de comptar 
amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible 
per realitzar l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte. 
 
3. En compliment de l'article 57 de la TRLCSP les persones jurídiques només 
podran ser adjudicatàries de contractes que comportin prestacions que els hi 
siguin pròpies per estar compreses dins del fins, objecte o àmbit d'activitat dels 
seus estatuts o regles fundacionals. 
 
4. En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es 
podrà tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes de 
l'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de 
la classificació, si és el cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan 
acrediti que té a disposició els mitjans d'aquestes societats, necessaris per a 
l'execució dels contractes. 
 
5. Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que es constitueixin 
temporalment a l'efecte, segons preveu l' art. 59 TRLCSP. Cadascun dels 
empresaris que componguin l'agrupació haurà d'acreditar la seva capacitat 
d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la 
presentació de la documentació a què fan referència les clàusules següents, i 
indicar en document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la 
subscriguin, la participació de cadascun d'ells i la persona o entitat que durant 
la vigència del contracte tindrà la plena representació de tots ells enfront la 
Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió 
Temporal d' Empreses (art. 24 del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar 
firmat pels representants de totes les empreses components de la Unió. 
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Clàusula 13. Lloc i forma de presentació de les proposicions 
 
1. Cada licitador només podrà presentar una proposició, ja sigui individualment 
o com a membre de més d’una unió temporal. 
 
2. Les proposicions, juntament amb la documentació exigida, es presentaran, 
en les dependències del Consorci (pl. Cinco Pinos, número 1, de Mollet del 
Vallès), en horaris d’oficina de 9:30 a 15:00 hores, dins del termini de quaranta 
(40) dies naturals, a comptar des de la data de tramesa de l’anunci de licitació 
a l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees per a la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, termini reduït en virtut de la 
utilització de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics tant per a realitzar la 
tramesa com per facilitar els plecs i la documentació complementària, tal com 
preveu l'article 159 del TRLCSP.  
 
Si l'últim dia del termini fos dissabte, diumenge o inhàbil a efectes 
administratius, el termini s'entendrà prorrogat fins el següent dia hàbil que no 
sigui dissabte. 
 
3. Quan les proposicions es trametin per correu, l’empresari haurà de justificar 
la data d’imposició de la tramesa a les Oficines de Correus, dins del termini 
establert, i comunicar a l’òrgan de contractació, en el mateix dia, la data i hora 
en què ha presentat l’oferta, mitjançant correu electrònic, telegrama o fax que 
s’enviarà al Consorci. 
 
Sense la concurrència d’aquests dos requisits no serà admesa la proposició si 
es rep amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat a l’anunci. 
 
No obstant, transcorreguts deu dies naturals (cinc dies en cas de tramitació 
urgent) següents a la data indicada sense que s’hagi rebut la proposició, 
aquesta no s’admetrà en cap cas. 
 
4. Un cop presentada la proposició no es podrà retirar. La retirada injustificada 
d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 
49.2 de la TRLCSP. 
 
5. La presentació de proposicions pressuposa que el licitador accepta 
incondicionadament les clàusules d’aquest plec i la declaració de que reuneix 
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’Administració. 
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Clàusula 14. Documentació a presentar pels licitadors. 
 
Cada plica contindrà tres sobres tancats, amb la documentació següent: 
 

- Sobre A: Documentació administrativa formal 
- Sobre B: Criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis 

de valor. 
- Sobre C: Criteris d'adjudicació avaluables de forma 

automàtica. 
 
Cada licitador no podrà presentar més que una sola proposició. Tampoc podrà 
subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres, si ho ha fet 
individualment, o figurar en més d'una unió temporal. La contravenció d'aquest 
principi donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les proposicions 
que hagi presentat. 
 
No obstant, quan s'hagi previst la possibilitat de variants, els licitadors podran 
presentar més d'una proposició, conforme als elements i condicions que es 
determinin en el Plec. 
 
En aquest cas, presentaran, juntament amb la proposició econòmica normal, 
les altres proposicions que corresponguin a les distintes solucions que aporten, 
fent constar la justificació de cadascuna d'elles a més a més de les dades 
exigides en el model de proposició abans ressenyat. 
 
 

Sobre A 
 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la licitació del 
contracte de serveis de producció d’informatius i altres serveis 
audiovisuals del canal públic del Consorci Teledigital Mollet, Vallès Visió, 
presentada per <nom de la empresa, en majúscules>", amb la signatura del 
licitador o persona que el representi, i haurà de contenir la documentació 
següent,  
 
1. Relació numerada de la documentació que conté el sobre. 
 
2. Declaració de la inscripció en el Registre de Licitadors (RELI), conforme al 

model de l’Annex 3 d’aquest Plec, el qual acredita les condicions d’aptitud 
de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
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financera i classificació, que eximeix el licitador de presentar la 
documentació que en l’esmentat registre hi figura. 

 
3. Si no es presenta la declaració de la inscripció en el RELI que s’esmenta al 

punt anterior, es podrà presentar una declaració responsable del licitador 
indicant que compleix les condicions establertes legalment per contractar 
amb l’Administració, d’acord amb el model de l’Annex 4 d’aquest Plec. 

 
4. Si no es presenta ni declaració d’inscripció al RELI ni declaració 

responsable, s’haurà de presentar: 
 

4.1. Document Nacional d'Identitat de la persona que signi la proposta. 
 

4.2. Escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil, 
si fos exigible, o document de constitució, estatuts o acta fundacional 
inscrits al corresponent Registre Oficial. 

 
4.3. Escriptura de poder inscrita en el Registre Mercantil a favor de la 

persona que signi la proposta, si escau, o el document necessari en 
cas de no tractar-se d’una persona jurídica que tingui l’obligació d’estar 
inscrita en aquest Registre. 

 
Independentment de l’opció triada més amunt (2, 3 o 4), haureu de 
presentar la documentació següent: 

 
5. Declaració de consentiment de practicar les notificacions preferentment per 

mitjà electrònic, amb indicació de l’adreça electrònica del licitador, de 
conformitat amb l’Annex 5 d’aquest Plec. 
 

6. Certificat de treballadors discapacitats d'acord amb el model de l'Annex 8 
d'aquest Plec. 

 
7. Declaració responsable sobre incompatibilitats i capacitat per a contractar i 

estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
segons model de l’Annex 7 d’aquest Plec.  

 
8. En el supòsit de presentar sol·licitud empreses vinculades, aquestes hauran 

de presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els 
termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç, ajustada al model de 
l’Annex 9 d'aquest Plec. 
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9. Si els licitadors tenen intenció de concórrer en unió temporal, hauran de 
presentar una declaració manifestant aquest extrem  amb indicació dels 
noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 
cas de resultar adjudicataris, ajustada al model de l’Annex 10 d'aquest Plec. 

 
10. Per a les empreses estrangeres, la 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 puguin derivar-se del 
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que 
correspongui al licitador. 

 
11. Si el licitador opta perquè el Consorci consulti directament les seves dades 

haurà de presentar el model d’autorització per a l’obtenció de dades de 
l’Annex 11 d'aquest Plec. 

 
12. Declaració de confidencialitat de dades i documents, de conformitat amb 

l’Annex 12 d'aquest Plec. 
 
13. Declaració de confidencialitat de les dades obtingudes, de conformitat amb 

l’Annex 13 d’aquest Plec. 
 
14. Declaració relativa al compliment de les normes de prevenció de riscos 

laborals, de conformitat amb els Annexos 14 i 15 d'aquest Plec. 
 

15. Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil amb cobertura mínima de 
300.000 euros. 

 
 

Sobre B 
 
Portarà la menció "Referències tècniques per a la licitació del contracte de 
serveis de producció d’informatius i altres serveis audiovisuals del canal 
públic del Consorci Teledigital Mollet, Vallès Visió, presentada per <nom 
de la empresa, en majúscules>", amb la signatura del licitador o persona que 
el representi, i contindrà la documentació acreditativa de les referències 
tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a 
judicis de valor, i es presentarà perfectament classificada i seguint la mateixa 
estructura que s’estableix a l’Annex 1, apartat "Documentació Tècnica a 
aportar pels licitadors. Criteris avaluables en base a judicis de valor". 
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El plec de prescripcions tècniques descriu el contingut de la documentació 
tècnica a presentar, que cal lliurar en paper i en format electrònic (ja sigui CD-
ROM o llapis de memòria contenint els documents en format .PDF) i que 
s’haurà d’incloure en aquest sobre. 
 
El licitador també pot presentar altres documents que cregui convenients amb 
l’objectiu que es coneguin millor les activitats a què es dedica. Cal remarcar, 
sobretot, els aspectes que el licitador entengui que permeten avaluar més bé 
els criteris d’adjudicació. 
 
 

Sobre C 
  
Portarà la menció "Proposició econòmica per a la ponderació dels criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica per a la licitació del 
contracte serveis de producció d’informatius i altres serveis audiovisuals 
del canal públic del Consorci Teledigital Mollet, Vallès Visió, presentada 
per <nom de la empresa, en majúscules>". 
 
Aquest sobre ha de contenir l'oferta econòmica, signada pel licitador o persona 
que el representi, i la resta de documentació acreditativa de les referències 
tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica, 
assenyalats a l'Annex 1 apartat 7è com a criteris bàsics de selecció del present 
plec. 
 
La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model que s'adjunta com l’Annex 2 a 
aquest plec. 
 
L’oferta econòmica inclourà la prestació de tots els serveis descrits en el plec 
de prescripcions tècniques. En l’import de l’oferta s’entendran compresos, a 
tots els efectes, els impostos de qualsevol índole que gravin l’execució del 
contracte, a excepció de l’IVA que es desglossarà a part. No s’acceptaran les 
ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin conèixer 
clarament el que es considera fonamental per valorar-la. Cada licitador podrà 
presentar una única proposició. Tampoc no podrà subscriure cap proposta en 
agrupació temporal amb altres empreses, si ho ha fet individualment, o figurar 
en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquest principi suposarà la 
desestimació de totes les ofertes que un mateix hagi presentat. 
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Clàusula 15. Criteris de valoració de les ofertes 
 
El criteris de valoració de les proposicions s’ajustaran al que es descriu a 
l’Annex 1 apartat 7è d’aquest Plec 
 
Aquests criteris s’avaluaran d’acord amb les directrius que es descriuen en 
l’Annex 1 apartat 7è i d’acord amb el que s’estableix en el plec de prescripcions 
tècniques en relació amb  els objectius del projecte. 
 
 
Clàusula 16. Ofertes desproporcionades 
 
1. Als efectes d’allò establert a l’article 152 de la TRLCSP, d’acord amb el que 
estableix l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, l’òrgan de contractació podrà excloure, a proposta 
de la Mesa, l'oferta d'un licitador per considerar-la amb valors anormals o 
desproporcionats, en els següents supòsits: 
 
a. Si es presenta un licitador, quan sigui inferior al 25%, del pressupost base 

de licitació. 
b. Si es presenten dos licitadors, quan una oferta sigui inferior en més del 20% 

a l’altre oferta. 
c. Si es presenten tres o més licitadors, quan determinada o determinades 

ofertes siguin inferiors al 15% de la mitja aritmètica de les ofertes 
presentades. El càlcul de la mitja aritmètica no prendrà en consideració la 
pròpia oferta que estigui essent considerada com desproporcionada. En 
qualsevol cas, es podrà considerar desproporcionada la baixa superior al 
25% del pressupost. 

 
2. Quan s'identifiqui una proposició que es pugui considerar desproporcionada 
o anormal, s'haurà de donar audiència al licitador que l'hagi presentada perquè 
justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi les condicions, en especial les 
relatives l'estalvi que es planteja en l'execució del contracte. 
 
 
Clàusula 17. Comitè per a l’avaluació dels criteris la quantificació dels 
quals depèn d’un judici de valor 
 
En ser la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica superior als 
criteris que depenen d’un judici de valor, no serà necessari constituir el Comitè 
d’Experts a que fa referència l’article 134 de la TRLCSP. 
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Clàusula 18. Acta d’obertura de les pliques. 
 
1. Obertura dels sobres A i B 
 
a) La Mesa de contractació es reunirà a les 12 hores del segon dia hàbil 
següent a la data de finalització del termini de presentació de proposicions, a la 
Plaça Cinco Pinos, número 1, de Mollet del Vallès, per obrir i qualificar la 
documentació administrativa presentada (sobre A). Aquest acte, que no serà 
públic, es podrà ajornar en el supòsit que s’hagi anunciat la tramesa d’ofertes 
per correu dins del termini de presentació de proposicions. A través del perfil 
del contractant es comunicarà l’ajornament i es fixarà la nova data per a la 
celebració de l’acte d’obertura del sobre A. 
 
Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, ho comunicarà als interessats presents en l’acte en què tingui lloc 
l’obertura del sobre B i mitjançant el perfil del contractant, fax, correu electrònic 
o qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció per part 
de l’interessat, tot atorgant un termini de tres dies hàbils perquè siguin 
esmenats. 
 
b) L’acte d’obertura del sobre B (documentació tècnica per a la valoració dels 
criteris no quantificables automàticament) es durà a terme a continuació en 
acte públic. En aquest acte es donaran a conèixer les proposicions admeses i 
les que s’han d’esmenar. A continuació, s’obrirà el sobre B i la Mesa examinarà 
la documentació que s'hi contingui, de tal forma que serà rebutjada tota 
proposta que no s’ajusti a les prescripcions que determinen a la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia..3 d'’aquest Plec.  
 
A través del perfil del contractant es fixarà la data per a la celebració de l’acte 
de donar a conèixer el resultat de la valoració de les proposicions contingudes 
als sobres B i d’obertura del sobre C (proposició corresponent als criteris 
avaluables de forma automàtica). La data d'aquest acte no podrà ser superior a 
deu dies hàbils des de l’obertura de la documentació tècnica per a la valoració 
dels criteris no quantificables automàticament. 
 
 
2. Obertura del sobre C 
 
En el moment en què el President de la Mesa hagi rebut l’informe tècnic amb la 
valoració de l’oferta continguda en el sobre B, convocarà novament la mesa 
per procedir, en acte públic, a la seva lectura, prèvia convocatòria a tots els 
licitadors admesos al concurs. A continuació, es procedirà a l’obertura del 
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sobre C (Criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica). Prèviament a 
la seva obertura els licitadors podran comprovar amb caràcter previ si els seus 
sobres es troben en idèntiques condicions en les que foren lliurats. Acte seguit 
es procedirà a la lectura pública de la documentació que contenen.  
 
En el termini màxim de 10 dies des de la data d’obertura del sobre C, la Mesa 
de Contractació farà pública l’acta de valoració del concurs classificant les 
proposicions presentades per ordre decreixent i elevarà la proposta 
d’adjudicació a favor del licitador que hagi presentat la que sigui 
econòmicament més avantatjosa a l’òrgan de contractació. 
 
 
Clàusula 19. Acreditació de la solvència 
 
De conformitat amb els articles 62 i 78 de la TRLCSP i els articles 11, 38 i 39 
del RGLCAP, modificat pel RD 773/2015, per contractar amb l'Administració 
les persones físiques o jurídiques han d'acreditar la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional següent: 
 

a) La justificació de la solvència econòmica i financera s’acreditarà amb la 
presentació d’una assegurança d'indemnització per riscos professionals, amb 
una cobertura mínima de 500.000 €; i amb la declaració relativa al volum global 
de negocis del licitador referida als tres darrers exercicis. No obstant, si la data 
de creació de l’empresa o del seu inici d’activitats és inferior a tres anys, la 
declaració a presentar només s’ha de referir al exercicis d’existència o activitat 
efectiva de l’empresa. En qualsevol cas, caldrà que el volum global de negocis 
sigui igual o superior a 500.000 € de mitjana anual. 
 
b) La justificació de la solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar amb 
una relació dels principals serveis o treballs realitzats pel licitador en els 
darrers cinc anys que inclogui els import, les dates i els seus beneficiaris 
públics o privats. Caldrà que aquests serveis o treballs siguin per un import 
igual o superior a 500.000 € de mitjana anual. 
 
 
 
Clàusula 20. Requeriment previ a l’adjudicació del contracte 
 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa següent: 
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1. De la constitució de la garantia definitiva del contracte, de conformitat 

amb la clàusula 21 d'aquest Plec, la qual s'haurà d’ajustar al model que 
recull l'Annex 16, 17 o 18 d'aquest Plec. 

 
2. Del resguard acreditatiu d’haver fet efectiu el pagament de les despeses 

de l’anunci de licitació a què es refereix la clàusula 35 d'aquest Plec. 
 
3. Escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil, 

si fos exigible, o document de constitució, estatuts o acta fundacional 
inscrits al corresponent Registre Oficial. 

 
4. Escriptura de poder validada per la Secretaria del Consorci. 
 
5. Certificació de l’Agència Tributària acreditativa que l’empresa es troba al 

corrent de les seves obligacions tributàries. 
 
6. Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se 

al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
7. Acreditar l’afirmació de trobar-se al corrent en el compliment de les 

seves obligacions tributàries en relació amb l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, amb alguna de les opcions següents: 
 
a) Mitjançant declaració responsable sobre el fet d’estar exempt de 

l’impost per alguna de les circumstàncies de l’article 82 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

b) Mitjançant la presentació de l’alta o de l’últim rebut de l’impost.  
 
 

EPÍGRAF QUOTA PERSONES 

961.1 Producció de pel·lícules 
cinematogràfica 964.2 Serveis de 
televisió 
964.3 Servicios d’enllaç i transmissió 
de senyals de televisió 

Municipal 
Provincial nacional 

Físiques o 
Jurídiques 

 
 

8. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera. 
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 Si el licitador requerit ha presentat el certificat del RELI o un altre registre 
oficial diferent a aquest i ha signat l’autorització per l’obtenció de dades de 
l’Annex 11 d'aquest Plec, per tal que el Consorci Teledigital Mollet pugui 
consultar les dades o documents registrals que es requereixin en aquest 
procediment i que figuren al registre, només haurà de presentar la 
documentació exigida als punts 1 i 2. 

 
 En el cas que l’òrgan de contractació no pugui consultar les dades i 

documents registrals exigides en aquesta clàusula, el licitador quedarà 
obligat igualment a presentar la totalitat de la documentació exigida. 

 
9. Si el licitador ha presentat la declaració responsable indicant que compleix 

les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració 
(model de l’Annex 4 d’aquest Plec), haurà de presentar tots els documents 
relacionats. 

 
Tota la documentació requerida, que no siguin originals o que no estiguin 
legitimats notarialment, haurà d’estar acarada per la secretaria del Consorci. 
 
En cas que aquest requeriment no es compleixi adequadament en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador retira la seva oferta i es requerirà la 
mateixa documentació al licitador següent, d’acord amb l’ordre en el qual hagin 
estat classificades les ofertes. 
 
 
Clàusula 21. Garantia definitiva 
 
1. L'import de la garantia definitiva serà del 5% (cinc per cent) del preu 
d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
2. De conformitat amb l’art. 96 de la TRLCSP, aquesta garantia podrà ser 
constituïda en: 
 
a) En metàl·lic o en valors públics o privats, amb subjecció, en cada cas, a 

l’art. 55 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

 
b) Mitjançant aval prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives 

de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca 
autoritzats per a operar a Espanya, de conformitat amb les condicions 
establertes a l’art. 56 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
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c) Per contracte d’assegurança de caució celebrat en la forma i condicions 

establertes en l’art. 57 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques amb l’entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en el ram de caució, havent-se de lliurar el certificat del contracte a 
l’òrgan de contractació. La constitució d’aquesta garantia es realitzarà 
prèvia complimentació del corresponent model normalitzat de garantia i que 
s’adjunta com Annex 7 d'aquest Plec. 

 
2. En relació amb la resta de formes de constitució de la garantia definitiva 
s’estarà al que disposa l'article 61 del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. Igualment, l’execució i 
cancel·lació de la citada garantia definitiva es regularan, respectivament, pel 
previst en els articles 64 i 65.1 del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
 
3. La constitució de la garantia global eximirà de la constitució de la garantia 
definitiva, produint aquella els efectes inherents a aquesta última en els termes 
en que s'estableix a l'art. 98 TRLCSP. 
 
4. La devolució i cancel·lació de garanties definitives s’efectuarà d’acord amb 
el que disposen els articles 102 de la TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP. 
 
 
Clàusula 22. Innecessarietat d’un termini de garantia del contracte 
 
Atesa la seva naturalesa, no es considera necessari fixar un termini de garantia 
per a aquest contracte. 
 
 
Clàusula 23. Formalització del contracte 
 
1. Es farà en document administratiu dins dels 5 dies naturals després de 
transcórrer 15 dies hàbils des de la data notificació de l’adjudicació.  
 
2. Si l'adjudicatari és una unió temporal d’empresaris haurà de presentar 
davant l’Òrgan de contractació, amb caràcter previ a la signatura del contracte, 
l’escriptura pública de formalització de la unió temporal. 
 
3. Serà motiu de resolució del contracte el fet que aquest no es pugui 
formalitzar en el termini assenyalat per causes imputables al contractista. En 
tal cas perdrà la fiança i haurà d’indemnitzar el Consorci pels danys i perjudicis 
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ocasionats. El Consorci podrà adjudicar el contracte al licitador o licitadors 
següents a aquell, per ordre de les seves ofertes, amb la conformitat del nou 
adjudicatari. 
 
4. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant 
(http://www.vallesvisio.cat/consorci-teledigital-mollet/perfil-del-contractant/), en 
el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un termini no superior a 48 dies naturals a comptar 
de la data de la formalització.  
 
 
Clàusula 24.  Devolució de la documentació 
 
Adjudicat definitivament el contracte i transcorreguts els terminis per a la 
interposició de recursos sense que aquests no s’hagin interposat, la 
documentació que acompanya a les proposicions restarà a disposició dels 
licitadors que no hagin resultat adjudicataris del contracte, de conformitat amb 
l’article 87.4 de Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Es procedirà a la destrucció de la documentació esmentada si transcorregut el 
termini d’un any des de la data de l’adjudicació definitiva del contracte la 
documentació no ha estat retirada. 
 
 
III. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 25. Execució del contracte 
 
1. L’execució del contracte s'haurà de fer d'acord al que estableix el Plec de 
clàusules, Plec de prescripcions tècniques  i les instruccions que per a la seva 
interpretació es donin al contractista. 
 
2. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les 
conseqüències que es dedueixin per el Consorci o per a tercers, de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució 
del contracte. 
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Clàusula 26. Obligacions laborals, socials i econòmiques del contractista 
 
1. El contractista quedarà obligat al compliment de totes les disposicions 
vigents en matèria de legislació laboral, seguretat social, prevenció de riscos 
laborals i legislació mediambiental. L’incompliment d'aquestes obligacions per 
part del contractista no implicarà cap responsabilitat pel Consorci. 
 
2. En general, el contractista respondrà de totes les obligacions que li vénen 
imposades en el seu caràcter d’empleador, així com del compliment de les 
normes que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus, 
existent entre aquell, o entre els seus subcontratistes i els treballadors d’un o 
altre, sense que pugui repercutir contra el Consorci cap multa, sanció o 
qualsevol tipus de responsabilitat per incompliment d’alguna d’elles, que 
poguessin imposar-li els Organismes competents. 
 
3. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà al Consorci per les quantitats 
que es veiés obligat a pagar per incompliment de les obligacions aquí 
consignades, encara que això li vingui imposat per resolució judicial o 
administrativa. 
 
 
Clàusula 27. Confidencialitat 
 
El contractista haurà de respectar la confidencialitat de la informació d'aquesta 
mena a què tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte. Aquest deure 
es mantindrà durant cinc anys, si no s'estableix res diferent en els plecs o en el 
contracte. 
 
 
Clàusula 28. Cessió 
 
Els drets i obligacions que es derivin d’aquest contracte podran ser cedits a un 
tercer sempre que es compleixin els requisits establerts a l’art.226 de la 
TRLCSP.  
 
 
Clàusula 29. Subcontractació 
 
La contractació per part de l’adjudicatari de la realització parcial del contracte 
amb tercers, així com el pagament a subcontratistes i subministradors estarà 
subjecte als requisits establerts als articles 227 i 228 de la TRLCSP. Les 
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prestacions que l'adjudicatari subcontracti amb tercers no podran excedir del 
percentatge del 60% respecte a l'import d'adjudicació. 
 
 
Clàusula 30. Modificació i resolució del contracte 
 
1. Si durant el desenvolupament del treball es detectés la conveniència o 
necessitat de la seva modificació o la realització d’actuacions no contractades, 
s'actuarà en la forma prevista a l’article 105 i següents del TRLCSP. 
 
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista 
queda obligat a l'actualització del Programa de Treball. 
 
2. En cas de produir-se una suspensió del contracte, s'estarà al disposat a 
l'article 211 del TRLCSP. Si l'Administració acorda la suspensió dels treballs, 
s'aixecarà la corresponent acta de suspensió. 
 
3 . Seran causa de resolució les que estableixen els articles 223 i 308 del 
TRLCSP. En aquests supòsits s'actuarà conforme al que preveuen els articles 
224 i 309 del mateix text legal., així com els articles 109 a 113 del RGLCAP. 
 
 
Clàusula 31. Penalitats per demora 
 
1. El contractista està obligat a complir el termini final, i en el seu cas, els 
parcials fixats. 
 
2. Quan l’adjudicatari demori, per causes que li siguin imputables, el termini 
d'execució o lliurament establert en aquest Plec, el Consorci podrà optar per la 
resolució del contracte o per la imposició de penalitats econòmiques que seran 
les previstes a l'article 212 del TRLCSP. 
 
Si hi ha incompliment de l’execució parcial, s’aplicaran les penalitats previstes 
per a l’incompliment del termini total. 
 
3. La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la 
indemnització per danys i perjudicis a què pot tenir dret el Consorci, originats 
per la demora del contractista. 
 
4. Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s'estarà al 
disposat a l'article 214 del TRLCSP. 
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5. La constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l’Administració. 
 
6. L’import de les penalitzacions per demora es farà efectiva mitjançant la seva 
deducció en les factures a abonar a l’adjudicatari. 
 
 

Clàusula 32. Altres penalitzacions 
 
1. Podran imposar-se penalitzacions que tindran la consideració de 
contractuals i, per tant, sense que tinguin la consideració de sancions, a 
conseqüència de les deficiències o incompliments en l’execució del contracte 
que figuren a l'Annex I apartat 9è.  
 
2. L’adjudicatari/s haurà de rescabalar al Consorci els danys i indemnitzar-la 
dels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les 
obligacions resultants de l’adjudicació. 
 
3. Amb independència d’aquesta indemnització, el incompliment o defectuós 
compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de 
sancions o penes convencionals per a l’adjudicatari.  
 
4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas 
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, el Consorci podrà 
aplicar sancions econòmiques fins a un 10 per 100 del pressupost, graduades 
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració. 
 
5. L’import de les penalitzacions i de les sancions es farà efectiva mitjançant la 
seva deducció en les factures a abonar a l’adjudicatari. 
 
 
Clàusula 33. Pagament del preu 
 
1. L’adjudicatari té dret a l’abonament del preu convingut, d’acord amb les 
condicions establertes en el contracte, corresponent als serveis efectivament 
realitzats i formalment rebuts pel Consorci, en els termes i terminis previstos a 
l'article 216 del TRLCSP. 
 
2. El pagament del preu del contracte s’efectuarà prèvia presentació en el 
Registre  d’Entrades del Consorci de les factures corresponents.  
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3. El preu del contracte s'abonarà a l'adjudicatari mitjançant dotze pagaments 
mensuals iguals a l’any. L'import de cada pagament és el resultant de dividir el 
preu de l'adjudicació anual entre dotze mensualitats. La primera mensualitat 
esdevindrà a partir de la signatura del contracte en document administratiu. 
 
 
Clàusula 34. Termini de garantia i devolució de la fiança 
 
1. Si durant el termini de garantia, el qual si n'hi ha s'establirà a l'l'Annex 1, 
s'acredita l'existència de vicis o defectes imputables al contractista, l'òrgan de 
contractació tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena o reparació. 
 
2. Pel que fa al compliment dels contractes i devolució de garantia s'estarà al 
previst als articles 283 i 90 respectivament. 
 
 
Clàusula 35. Despeses de publicitat 
 
El contractista estarà obligat a pagar els imports dels anuncis de publicació 
dels tràmits de licitació i adjudicació del contracte a la premsa i diaris oficials, 
que es preveuen fins a un import màxim de 3.500 euros. 
 
 
Clàusula 36. Protecció de dades de caràcter personal 
 
L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar les prescripcions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter 
personal. A més, l’adjudicatari està obligat a implementar les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat en el tractament 
de les dades. 
 
A la vegada, les possibles aportacions tecnològiques que puguin aportar les 
entitats que es presentin a la licitació (protocols, software, eines de gestió, etc.) 
són de la seva propietat i no poden ser utilitzades pel Consorci ni ser 
transferides a altres licitadors o adjudicataris. 
 
 
Clàusula 37. Prerrogatives de l’administració i jurisdicció 
 
1. L’òrgan de Contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment 
podrà modificar els contractes celebrats i acordar la seva resolució, dins dels 
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límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP i al 
RGLCAP. 
 
Els acords que dicti l’Òrgan de Contractació, previ informe de tècnic 
competent, en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i 
resolució, seran immediatament executius. 
 
2. Les qüestions litigioses sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
dels contractes administratius, seran resoltes per l’Òrgan de Contractació. Els 
seus acords posaran fi a la via administrativa, i contra aquests es podrà 
interposar el recurs de reposició o contenciós-administratiu, sempre que es 
tracti de contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 
 
3. Quan es tracti de contractes de serveis subjectes a regulació harmonitzada, 
es podrà interposar el recurs especial de matèria de contractació, regulat a 
l'article 40 i següents del TRLCSP, prèviament al contenciós. No procedirà, en 
aquests casos, la interposició de recurs administratiu ordinari. 
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ANNEX 1.  
 
QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DELS 
SERVEIS PER A LA PRODUCCIÓ DELS INFORMATIUS I ALTRES 
SERVEIS AUDIOVISUALS DEL CANAL PÚBLIC DEL CONSORCI 
TELEGITAL MOLLET.  
 
 
1. Classificació del contracte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte 
 
El Consorci Teledigital Mollet és concessionària d’una concessió per a 
l'explotació d’un programa de televisió digital terrestre en un canal múltiple 
compartit a la demarcació denominada GRANOLLERS (TL02B) va posar en 
marxa el canal televisiu que li va ser atorgat a partir del Pla Tècnic Nacional de 
la TDT, prèvia petició del propi Consorci. Inici  de les emissions de Vallès Visió 
va tenir lloc en data 25 de març. 
 
Vista la finalització del contracte de serveis per a la producció tècnica i la 
producció dels informatius i altres serveis audiovisuals del canal públic Vallès 
Visió, subscrit amb l’empresa New Media Audiovisual, SLU, per un període de 
2 mesos, a comptar des de l’1 de gener de 2016 i que finalitza el dia 29 de 
febrer de 2016. 
 
Per tant, la licitació d’aquest servei és necessària per tal de garantir la 
continuïtat de les emissions del canal del Consorci Teledigital Mollet, Vallès 
Visió. 
 
 
 
 
 

Categoria del Contracte                 Annex II TRLCSP 

Número 26 

Descripció Altres Serveis 

Referència CPV 92220000-9 Serveis de televisió 

Referència CPA 60.20.11 

Classificació No és preceptiva 
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3. Valor estimat i pressupost 
 
a) Valor estimat. El valor total estimat d’aquesta contractació es calcula en 
891.250,00 €. Aquest import no inclou l’IVA.  
 

Concepte Import (SENSE IVA) 
Preu base de licitació (24 mesos) 690.000,00 € 
Pròrroga (fins a 7 mesos) 201.250,00 € 
Modificacions previstes (+/- 10%) 69.000,00 € 

 

 
Es preveu una modificació del contracte de 69.000,00 € (10 % del preu base 
de licitació)  en el cas de canvis en la composició del Consorci Teledigital 
Mollet, o per l’encàrrec de possibles projectes no previstos en aquesta 
convocatòria. 

 
Any Partida Import net % IVA Import IVA Import TOTAL

2016 463-228 Programació i publicitat 201.250,00 21 42.262,50 243.512,50

2017 463-228 Programació i publicitat 345.000,00 21 72.450,00 417.450,00

2018 463-228 Programació i publicitat 345.000,00 21 72.450,00 417.450,00

TOTAL 891.250,00 187.162,50 1.078.412,50

 
- Preu màxim del contracte (24 mesos):            690.000,00 € 
- Preu  màxim de les pròrrogues (7 mesos):      201.250,00 € 

 
 
4. Termini d’execució o durada (sense pròrrogues): 24 mesos des de l’inici 
de l’activitat a l’1 de juny de 2016 fins a la data 31 de desembre de 2018. 
 
La vigència del contracte podrà prorrogar-se fins a un màxim de 7 mesos per 
mutu acord de les parts manifestat expressament dins el mes immediatament 
anterior a la finalització del contracte o les seves pròrrogues.  
 
No obstant això, si a data de finalització de la pròrroga encara no s'ha adjudicat 
el nou contracte administratiu per a la prestació d'aquest servei, l’adjudicatari, a 
requeriment exprés i per escrit del Consorci Teledigital Mollet, haurà de 

b) Pressupost de licitació per totes les anualitats amb pròrrogues amb el 
següent desglossament:    
  

- Preu net (sense IVA)...... 891.250,00 €      
- Import de l'IVA (21%)...    187.162,50 € 
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continuar prestant el servei, fins que rebi la notificació del Consorci Teledigital 
Mollet comunicant l’inici de la prestació per un tercer. En aquest període 
continuaran vigents els pactes vàlids durant el període immediatament anterior 
a la resolució.  
 
 
5. Òrgan de contractació 
 
Consell Plenari del Consorci TDT 
 
 
6. Adreça del perfil del contractant:  
     
http://www.vallesvisio.cat/consorci-teledigital-mollet/perfil-del-contractant/ 
     
 
7. Criteris objectius de valoració: 
 
1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
més avantatjosa seran els següents:  
 
 

Criteris de valoració Puntuació  
             TOTAL: 100 punts  

A. Criteris que depenen d’un judici de 
valor 

           
          Subtotal: (40 punts)  

1. Valoració de la proposta de 
millorar la organització del servei 
pel que fa a torns, pics de feina, 
caps de 
setmana........................................ 

     
                              23 punts  

2. Millora en l’equip professional  
per tal de donar millor cobertura 
informativa durant el període de 
programació reduïda. Es valorarà 
la proposta de substitucions del 
personal de vacances.................. 

     
 
 
 
                       
                              7 punts 

3. Millora  del servei de 
manteniment del material tècnic 
aportat pel Consorci Teledigital 
Mollet............................................. 

       
 
                               
                              10 punts 
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B. Criteris  avaluables mitjançant  
fórmules aritmètiques: 

 
          Subtotal: (60 punts) 

B. Millores tècniques.............................                                5 punts 

         B.1.Per aportació de càmeres   
         ENG (amb les característiques    
         descrites al Plec Tècnic d’aquesta  
         licitació), 0’5 punts per cada càmera  
        (màxim de 2) 

      
 
 
 

1 punt (puntuació màxima) 

         B.2. Pack de 8 micròfons de   
         corbata per a plató 

      
0,5 punts 

         B.3. Utilització del sistema de   
         “motxilles” o similar  per a fer 
connexions en   
         directe. Aquesta millora ha d’incloure  
         el material tècnic i les despeses de  
      personal. 
      4 cops a l’any (inclosos dissabtes,  
      diumenges i festius)............................... 
      2 cops a l’any (inclosos dissabtes,  
      diumenges i festius)............................... 

      
 
 
 
 
 

2,5 punts 
 

    1 punt 

C. Proposta econòmica..........................                              55 punts  

 
 
 

 

 
2. S'assignaran de 0 a 55 punts, en funció de la baixa ofertada. Per a la 
valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la següent formula: P= 55*(OM/OF) 
    ·  P: puntuació obtinguda. 
    ·  OM: Oferta més baixa. 
    ·  OF: oferta del licitador. 
 
3. En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses 
segons la ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, 
tindrà preferència en l’adjudicació aquella empresa que acrediti un nombre de 
treballadors discapacitats superior al 2%. 
 
En el cas que l’empat fos entre dues o més empreses que acreditessin aquesta 
condició, es decidirà la proposta d’adjudicació a favor del licitador que disposi 
de major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla. 
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8. Mesa de Contractació 
 

President La presidència del Consorci, o persona en que delegui 

Vocals La secretària del CTM, o persona en qui delegui. 
La interventora del CTM, o persona en qui delegui. 
L'administrativa del CTM, o persona en qui delegui.  
 

 
La Mesa de contractació nomenarà d’entre els seus membres la persona que 
farà les funcions de secretària. Podrà demanar informació a qualsevol 
assessor/a. 
 

  
9. Incompliments 
 
A aquests efectes, en especial, s’entendrà per incompliments: 
 
a) La interrupció de la programació i/o emissió per motius imputables a 

l’adjudicatari. 
b) La manca d’observació de requisits d’ordre formal establerts en les presents 

bases i en les disposicions d’aplicació. 
c) La resistència als requeriments de la seva observança i de les instruccions 

donades per la direcció del Consorci. 
d) La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal 

diferent als previstos en aquestes bases i en l’oferta de l’adjudicatari, en el 
seu cas. 

e) Les deficiències en la gestió dels equipaments tècnics quan se’n derivin 
danys per a aquests, així com la pèrdua d’equips tècnics per negligència. 

f) Els altres supòsits assenyalats en les presents bases o en la legislació 
vigent. 
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ANNEX 2 
 
 

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
 
En/Na .................................................................. amb DNI núm. .............. 
expedit a  ..................  amb domicili, a efectes de notificació a ...................... al 
carrer ....................... núm. ........... pis .... telèfon de contacte núm. .................... 
que actuo en nom propi (o en representació de) ................................... 
 
 
EXPOSO: 
 
Que estic assabentat de la licitació convocada pel Consorci Teledigital Mollet 
per la gestió del contracte de serveis de producció dels informatius i altres 
serveis audiovisuals del canal públic del Consorci Teledigital Mollet, mitjançant 
procediment obert i, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
núm. ........ de data.............................., per als serveis de producció dels 
informatius i altres serveis audiovisuals del canal públic del Consorci Teledigital 
Mollet, i de les clàusules tècniques i econòmiques administratives que regiran 
el contracte, i accepto íntegrament les esmentades clàusules i ofereixo 
efectuar-lo l'import que indico a continuació. 
 
Que el preu TOTAL d’aquesta oferta és de ............................................. €, 
sense IVA. (en lletres i números) 
 
El preu ofertat inclou impostos i qualsevol altra despesa que es pugui produir, 
excepte l'Impost sobre el Valor afegit. 
 
 
I perquè consti en el corresponent expedient de contractació del Consorci 
Telegital Mollet, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat. 
 
.................................de .............................de 2016. 
 
SIGNATURA 
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ANNEX 3  
 
MODEL DE DECLARACIÓ D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’EMPRESES 
LICITADORES  

 
En .........., domiciliat  a .........., carrer  .........., núm. ......,  amb DNI núm. 
...........,  major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa .........., 
amb NIF núm. .............................i domicili social ........................................,  
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
(Model 1 - Plena vigència de dades)1 
Que l'empresa que represento està inscrita en el Registre de Licitadores de2 
............................................. des del dia ............, amb el núm. d'inscripció 
................, i que les dades que hi consten, en el dia d'avui, són plenament 
vigents. 
 
(Model 2 -Vigència parcial de dades)1 
Que l 'empresa que represento està inscrita en  el Registre Electrònic de 
Licitadores de2 ............................................. des del dia ................, amb el 
núm. d 'inscripció ................, i que les dades que hi consten, en el dia d'avui, 
són vigents, excepte per les següents: 
 
Que en relació amb aquestes dades no actualitzades en el RELI, aporto la 
documentació següent: 
 

  

  

  

 
I perquè consti en el corresponent expedient de contractació del Consorci 
Telegital Mollet, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat. 
 
.................................de .............................de 2016. 
 
SIGNATURA 
 
 
Nota:  
1Escollir entre els dos models, segons s'escaigui. 
2 Indiqui l’Administració que correspongui 
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ANNEX 4 
 
MODEL DECLARACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT CONDICIONS 
PER A CONTRACTAR AMB EL SECTOR PÚBLIC 

 
En/Na ...................................................................... amb DNI núm. 
.................................., amb domicili a efectes de notificació a 
…................................................., carrer 
...................................................................................., núm. ....…, en nom propi 
o en representació de ...........................................................................…, amb 
NIF núm. ............................., en la seva condició de 
…............................................................................., 
 
Declara que l’empresa licitadora a la qual representa, que compleix totes les 
condicions legalment establertes per contractar amb l’Administració, i per tant 
està eximida de presentar en el moment d’optar a la licitació la documentació 
exigida al punt 4 de la clàusula 14, sobre 1, d’aquest Plec, de conformitat amb 
l’article 146 del TRLCSP, modificat per l’article 44. dos de la Llei 14/2013, de 
27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, 
que afegeix els apartats 4 i 5 a aquest article 146 del TRLCSP. 
 
I perquè consti en el corresponent expedient de contractació del Consorci 
Teledigital Mollet, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat. 
 
.................................de .............................de 2016. 
 
SIGNATURA 
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ANNEX 5 
MODEL  

 
DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS 

 
En/Na .......................................................................... amb DNI núm. 
..........................., amb domicili a efectes de notificació a 
...................................................................…, carrer 
......................................................, núm. .......…, en nom propi o en 
representació de ….......................................................... amb NIF núm. 
............................., en la seva condició de ......................................................…,  
 
DECLARO 
 
Que accepto com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions en els tràmits 
d’aquesta contractació i de l’adjudicació, sense perjudici que aquestes 
comunicacions també es facin pels mitjans que estableixin les disposicions 
vigents, el telèfon, el fax i el correu electrònic següents: 
 
Persona autoritzada: 
Adreça postal: 
Telèfon mòbil: 
Fax: 
Correu electrònic: 
 
 
Si el correu electrònic o telèfon mòbil que heu facilitat a efectes de notificació 
quedés en desús, heu de comunicar-ho al Consorci per tal de fer la modificació 
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 
 
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
............................. , a .. de ................ de 2016 
 
 
    (Signatura)  
    (Segell de l’empresa 
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ANNEX 6 
 

MODEL 
 

DECLARACIÓ DE L’IMPORT DE LA XIFRA GLOBAL DE NEGOCIS DE 
L’EMPRESA I RELACIÓ DE SERVEIS EFECTUATS SIMILARS A 
L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
 
 
En/Na ............................................ com a representant de l’Empresa  
................................. i d’acord amb el Plec de Condicions referent al 
procediment obert, declaro que les xifres globals de negocis de l’empresa dels 
tres darrers anys que segueixen són certes: 
 
IMPORT DE LA XIFRA GLOBAL DE NEGOCIS DE L’EMPRESA 
 
 ANYS      IMPORTS ANUALS 
 2013       ................................ 
 2014       ................................ 
 2015       ................................ 
 
 
 
RELACIÓ DE SERVEIS EFECTUATS SIMILARS A L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE 
 
 
Empresa   Descripció     Import  Any 
..............................  .....................................................  ...............  ......... 
..............................  .....................................................  ...............  ......... 
..............................  .....................................................  ...............  ......... 
.............................  .....................................................  ...............  ......... 
 
............................. , a .. de ................ de 2016 
 
I perquè consti en el corresponent expedient de contractació del Consorci 
Teledigital Mollet, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat. 
 
(Signatura) 
(Segell de l’empresa 
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ANNEX 7  
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I 
CAPACITAT PER A CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 

 
(Per ser vàlida ha d'haver-se efectuat davant notari públic, organisme 
professional qualificat o autoritat administrativa) 
 
En/Na ................................................................................., amb DNI núm. 
...............,  en nom propi, o com a representant de l’empresa 
........................................, amb domicili a ...................................... carrer 
....................................... i codi d’Identificació Fiscal núm. 
.................................... 
 
 
DECLARO DAVANT................ I SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
 
1.- Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma 
part cap de les persones a qui es refereix la Llei 12/95 d’11 de maig, sobre 
incompatibilitat d’alts càrrecs. 
 
2.- Que ni l'empresa que represento, ni cap dels membres dels òrgans de 
govern i administració, estan incursos en cap de les prohibició de contractar 
regulades als articles 6049 i 50 de la Llei 30/207, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
3.- Que l’empresa que represento  està facultada per a contractar amb el 
Consorci, ja que disposa de les condicions d’aptitud i capacitat per contractar 
amb el Sector Públic previstes a l’article 54 i següents del TRLCSP.  
 
4.- Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa 
vigent pel que fa referència a l’obertura, instal·lació i funcionament legal de 
l’empresa. 
 
5.- Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i socials, amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, amb els 6 municipis integrants del Consorci i amb la Seguretat 
Social. 
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I perquè tingui efectes en l’expedient de contractació del Consorci Teledigital 
Mollet per la gestió del contracte de serveis de producció dels informatius i 
altres serveis audiovisuals del canal públic del Consorci Teledigital Mollet, 
signo la present sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta 
empresa.  
 
............................. , a ..... de ................ de 2016. 
 
 
 
    (Signatura)  
    (Segell de l’empresa) 
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ANNEX 8  
 

M O D E L 
 
CERTIFICAT TREBALLADORS DISCAPACITATS I EMPRESA DEDICADA A 
LA PROMOCIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB SITUACIÓ 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

 
 
En/Na ......................................................................................................... amb 
DNI núm. ....................................................., amb domicili a efectes de 
notificació a …............................................................................, carrer 
.......................................... ....................................................................., núm. 
....…, en nom propi o en representació de 
...................................................................................................…, amb NIF 
núm. ......................................................................, en la seva condició de 
…............................................................................., 
 
DECLARO 
 
 Que l’empresa licitadora a la qual representa, en relació a la plantilla 

dels seus treballadors, té un nombre superior al 2% de treballadors 
discapacitats. 

 
 Que  l’empresa licitadora a la qual representa, està dedicada 

específicament a la promoció i inserció laboral de persones amb situació 
d’exclusió social, amb compromís d’acompanyament posterior dels 
contractes corresponents. 

 
(marcar el que procedeixi) 
 
 
 
 
 
............................. , a ..... de ................ de 2016. 
 
    (Segell) 
     
    Signat........ 
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ANNEX 9  
 

MODEL 
 
DECLARACIO DE PERTENENÇA A UN GRUP EMPRESARIAL SEGONS 
L’ARTICLE 42 DEL CODI DE COMERÇ  

 
 
En/Na ...................................................................... amb DNI núm. 
.................................., amb domicili a efectes de notificació a 
…................................................., carrer 
...................................................................................., núm. ....…, en nom propi 
o en representació de ...........................................................................…, amb 
NIF núm. ............................., en la seva condició de 
................................................, 
 
DECLARO  
 
 Que l’empresa licitadora a la qual representa, no pertany a cap grup 

d’empreses. 
 Que l’empresa licitadora a la qual representa, pertany al grup d’empreses 

denominat: 
...........................................................................................................  

      En aquest cas indicar: 
 

 No concorren a la licitació altres empreses del Grup que es trobin 
en alguns dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç. 

 Si concorren a la licitació altres empreses del Grup que es trobin 
en alguns dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç. 
(indicar nom de les altres empreses). 

 
............................. , a ..... de ................ de 2016. 
 
 
 
    (Signatura)  
    (Segell de l’empresa) 
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ANNEX 10 
 

MODEL 
 
DECLARACIO DE COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ EN UNIÓ TEMPORAL 
D’EMPRESES  

 
 
En/Na ...................................................................... amb DNI núm. 
.................................., amb domicili social 
…................................................................................................., carrer 
........................................................., núm. .........., en nom propi o en 
representació de .....................................................................…, amb NIF núm. 
............................., en la seva condició de ................................................, 
 
En/Na ...................................................................... amb DNI núm. 
.................................., amb domicili social …................................................., 
carrer .............................................................., núm. ....…, en nom propi o en 
representació de ...........................................................................…, amb NIF 
núm. ............................., en la seva condició de ................................................, 
 
Es comprometen a constituir una unió temporal d’empreses, de conformitat 
amb allò establert a l’article 59 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, a efectes de participar a la licitació contracte per a la de producció 
d’informatius i altres serveis audiovisuals del canal públic del Consorci 
Teledigital Mollet, Vallès Visió. En el cas de resultar adjudicataris es 
comprometen a formalitzar en escriptura pública la citada unió. La participació 
en la UTE, de cadascun dels membres és la que segueix: 
 
___________________% 
___________________% 
 
Com a representant de la citada unió s’anomena a   
__________________________,  
 
I per què consti, signem aquesta declaració responsable. 
 
............................. , a ..... de ................ de 2016. 
 
    (Signatura)  
    (Segell de l’empresa) 
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ANNEX 11 
 

MODEL 
 
AUTORITZACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DE DADES 

 
 
 
En/Na ........................................................................ amb DNI núm. 
................................, amb domicili a efectes de notificació a 
…........................................, carrer 
..............................................................................., núm. ....…, en nom propi o 
en representació de .................................................................…, amb NIF núm. 
.............................,  en la seva condició de 
…............................................................................., 
 
Autoritza al Consorci Teledigital Mollet a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin 
en aquest procediment i a facilitar les dades i documents en relació amb els 
procediments derivats d’aquesta licitació, amb validesa fins el moment de 
l’adjudicació i si resulta adjudicatari fins la vigència del contracte. 
 
............................. , a ..... de ................ de 2016. 
 
 
 
    (Signatura)  
    (Segell de l’empresa) 
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ANNEX 12 
MODEL 

 
DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE LES DADES I DOCUMENTS DE 
L’OFERTA 

 
 
En/Na .................................................................................. amb DNI núm. 
........................, amb domicili a efectes de notificació a 
….................................................................................., carrer 
.......................................... .............................................., núm. ....…, en nom 
propi o en representació de ...........................................................................…, 
amb NIF núm. ................................, en la seva condició de 
…............................................................................., 
 
DECLARO 
 
Que els documents i dades presentats en el sobre …*, que considera de 
caràcter confidencial, són els que a continuació es relacionen: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Caldrà justificar la confidencialitat de cadascun dels documents i dades. En cap 
cas tindrà caràcter confidencial la declaració genèrica de confidencialitat de 
tots els documents En cas contrari, l’òrgan de contractació determinarà la 
documentació i dades confidencials.  
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
............................. , a ..... de ................ de 2016. 
 
 
    (Signatura)  
    (Segell de l’empresa) 
*S’haurà de presentar una declaració, si és el cas, per a cadascun dels sobres 
A, B o C. 
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ANNEX 13 
MODEL 

 
DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE LES DADES OBTINGUDES 
PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
En/Na .................................................................. amb DNI núm. 
.................................., amb domicili a efectes de notificació a 
…................................................., carrer 
...................................................................................., núm. ....…, en nom propi 
o en representació de 
.........................................................................................................…, amb NIF 
núm. ...................................................., en la seva condició de 
…............................................................................., 
 
DECLARO 
 
Que les dades i els documents, de caràcter personal, obtinguts de l’execució 
del contracte per a la de producció d’informatius i altres serveis audiovisuals 
del canal públic del Consorci Teledigital Mollet, Vallès Visió, es tractaran de 
manera adequada i pertinent, i no s’utilitzaran per a finalitats diferents a les 
derivades de l’execució de l’esmentat contracte,  ni es cediran a terceres 
persones i que serà responsable, en tot cas, dels danys i perjudicis que es 
derivin de l’incompliment d’aquesta obligació. 
 
Que les dades, un cop hagin estat emprades per a les finalitats esmentades, 
es retornaran al Consorci Teledigital Mollet, o, si s’escau, es destruiran. 
 
Que queda obligat al compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i en el Reial 
Decret 994/1999, d’11 de juny, de Reglament de les mesures de seguretat dels 
fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal amb especial 
èmfasi en el disposat per l’article 12 de la llei en relació al tractament de dades 
personals per part de tercers. 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
............................. , a ..... de ................ de 2016. 
 
 
 
    (Signatura)  
    (Segell de l’empresa) 



 
 

 
 

Consorci Teledigital Mollet- Vallès Visió 
Plaça Cinco Pinos, núm. 1 Edifici El Lledoner 

08100 Mollet del Vallès (Barcelona) 
Telf.: 93 579 67 00 

NIF: P0800177H 
www.vallesvisio.cat 

 

43 

 

 
ANNEX 14 

 
MODEL 

 
DE DECLARACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
 
 
En/Na ...................................................................... amb DNI núm. 
.................................., amb domicili a efectes de notificació a 
…................................................., carrer 
...................................................................................., núm. ....…, en nom propi 
o en representació de ...........................................................................…, amb 
NIF núm. .............................,  en la seva condició de 
…............................................................................., 
 
Declara que l’empresa licitadora a la qual representa, en relació als seus 
treballadors, compleix estrictament amb les mesures de prevenció de riscos 
laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria 
de formació i vigilància i promoció de la salut. 
 
Es compromet a aportar la documentació necessària i suficient que ho justifiqui 
abans de la signatura del contracte, d’acord amb l’0. 
 
Faig constar que conec i accepto que l’adjudicació quedarà sense efectes sinó 
s’aporta aquesta documentació o malgrat fer-ho no es compleix íntegrament 
amb l’esmentada normativa. 
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
 
 
 
(Lloc i data) 
Signatura del/de la declarant 
Segell de l'empresa 
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ANNEX 15 
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PRESENTAR PER 
L’ADJUDICATARI 

 
DOCUMENTACIÓ INICIAL: 
 

1. Documentació acreditativa de la modalitat escollida per a 
l’organització de les activitats preventives segons el Reglament dels 
Serveis de Prevenció 39/1997 de 17 de gener. 

2. Document acreditatiu de tenir contractat el servei de vigilància de la 
salut en funció dels riscos inherents al treball, segons l’article 22 de 
la Llei 31/1995. 

3. Document d’associació o contracte amb la Mútua de accidents de 
treball i informació sobre “procediment assistencial”, així com el 
centre d’assistència mèdica i/o hospitalària més pròxim al lloc o llocs 
on es realitzin els treballs. 

4. Nomenament del responsable de Prevenció de Riscos Laborals de la 
empresa contractada. Adjuntant dades de contacte (adreça, telèfon i 
correu electrònic). 

5. Nomenament de Recursos Preventius i formació específica segons 
treballs. 

6. Llistat del personal de l’empresa contractada que realitzaran els 
treballs (indicant nom i cognoms, DNI, número d’afiliació a la 
Seguretat Social). 

7. Avaluació de riscos de la tasca o tasques que es realitzaran en el/les 
centre/s de treball o dintre del terme Municipal de Mollet del Vallès, 
així com la planificació preventiva de l’empresa. 

8. Les mesures de prevenció i protecció aplicables als riscos indicats 
anteriorment. Així com, si cal, mesures higièniques especifiques 
(protocol i/o instruccions per a la grip A o d’un altre tipus). 

9. Per a treballs compresos en l’Annex I del Reial decret 39/1997, 
procediments i/o instruccions de treball, i si escau, autorització 
expressa per a la realització d’aquests treballs. 

10. Document acreditatiu de la informació, relativa als riscos del lloc de 
treball, lliurada a tots i cadascun dels treballadors, segons l’article 19 
de la Llei 31/1995. 

11. Document acreditatiu de la formació impartida a tots i cadascun dels 
treballadors (Diploma o relació certificada per la Mútua d’Accidents, 
Servei de Prevenció o entitat acreditada). 
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12. En cas de ser necessaris, el registre del lliurament d’equips de 
protecció individual (EPI). 

13. Informació sobre “procediment assistencial”, així com el centre 
d’assistència mèdica i/o hospitalària més pròxim al lloc o llocs on es 
realitzin els treballs. 

14. Certificat d’aptitud mèdica dels treballadors que realitzaran els 
treballs. 

15. Fotocopia del TC2 corresponent al personal que intervindrà en les 
tasques (subratllant-los) o fotocopia de l’alta a la Seguretat Social en 
el cas que encara no apareguin. 

16. Certificat de conformitat de la maquinaria a utilitzar (en cas de 
aplicar-se). 

17. Autorització expressa als treballadors per la utilització de la 
maquinaria (en cas de aplicar-se). 

18. Document signat per l’empresa contractada “Acceptació dels 
requisits demanats a una empresa contractada per acceptar que els 
seus treballadors desenvolupin una activitat dins les instal·lacions del 
Consorci Teledigital Mollet. 

 
DOCUMENTACIÓ PERIÒDICA: 
 

a) En el cas que un treballador cessi i es substitueixi per un altre amb un 
nou contracte, caldrà comunicar amb caràcter immediat aquesta 
circumstància, lliurant la documentació inicial abans ressenyada. 

b) En el cas de variació en el contingut del lloc de treball en relació amb les 
condicions de seguretat i salut laboral, caldrà aportar justificació de la 
formació i informació sobre els riscos inherents al seu nou lloc o 
circumstància. 

c) Còpia de les liquidacions a la seguretat social (models TC1 i TC2) 
corresponents al personal que intervé en l’obra o servei, subratllant-los 
(mínim quadrimestralment). 
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ANNEX  16 
 
 

MODEL D’AVAL 
 
 
“L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantía 
recíproca)........................................................, NIF ...................., amb domicili (a 
efectes de notificacions i requeriments) a .......................................... en el 
carrer/plaça/avinguda .........................................., CP ..........., i en el seu nom 
(nom i cognoms dels apoderats),…………………………………………………….., 
amb poders suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la 
verificació de la representació de la part inferior d'aquest document, 
 
AVALA 
 
a (nom i cognoms o raó social de la persona avalada):....................................... 
..........................................................................................................................., 
NIF 
....................; en virtut d’allò que disposa l’article 95 i següents del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP), i clàusules concordants dels plecs 
de clàusules administratives particulars; en concepte de garantia (definitiva, 
especial o 
complementària) .....................................; per respondre de les obligacions 
següents 
(detallar l'objecte del contracte o obligació assumit per la persona 
garantida):..............................................................................................................
..........................., davant del Consorci Teledigital Mollet,  per import de (en 
lletra)........................................................................... € (en xifra).................. 
 ............................................................................... 
 
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que compleix els 
requisits previstos en l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RLCAP), aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia 
expressa al benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer 
requeriment del Consorci Teledigital Mollet, amb subjecció als termes previstos 
en el TRLCSP, el RLCAP i la normativa de règim local. Aquest aval estarà en 
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vigor fins que el Consorci Teledigital Mollet autoritzi la seva cancel·lació o 
devolució de conformitat amb allò que s’estableix en la normativa esmentada. 
 
......................................... (Lloc i data) 
......................................... (Raó social de l'entitat) 
......................................... (Signatura dels apoderats) 
 
VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER FEDATARI PÚBLIC: 
.................................... (Signatura de la persona que verifica) 
.................................... (Data)” 
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ANNEX 17  
 

MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT VALORS ANOTATS 
(amb inscripció) 

 
(nom i 
cognoms)...............................................................................................................
............ 
en representació de..................................................................,   amb NIF 
................................, 
amb domicili (als efectes de notificació i requeriments)         
a..............................................., 
carrer/plaça/avinguda................................................................................CP.......
...................... 
 

PIGNORA 
 
a favor del Consorci Telegital Mollet (Barcelona), els següents valors 
representats mitjançant anotacions en compte, dels quals és titular el pignorant 
i que s’identifiquen a continuació: 
 

Número de 
valors 

Emissió 
(entitats 
emissora, 
tipus del 
valor i data 
d’emissió) 

Codi del 
valor 

Referència 
del Registre 

Valor 
nominal 
unitari 

Valor de 
realització 
dels 
valors en 
data 
d’incripció 

      

      

      

 
D’acord amb el que disposa (norma/es i article/s que imposa/en la constitució 
d’aquesta garantia)    
..............................................................................................................................
...... 
..............................................................................................................................
........................ 
per respondre de les obligacions següents (detalleu l’objecte del contracte i 
l’obligació assumida per la persona  
garantida).............................................................................................. 
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..............................................................................................................................

........................ 
contretes per (contractista o persona física o jurídica 
garantida)................................................. 
............................................................................................., NIF 
.............................................., 
amb domicili (als efectes de notificacions i requeriments) 
a....................................................... 
al 
carrer/plaça/avinguda.................................................................................CP......
.................... 
per la quantitat de (en 
lletres)...................................................................................................... 
..............................................................................................................................
........................ 
........................................................................................Euros (en 
xifres)................................... 
 
Aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció a allò que 
disposa la LLCSP,i les seves normes de desenvolupament. 
                     ............................................................................(nom o raó social 
del pignorant) 
                    
...........................................................................................................(signatura/e
s) 
 

Amb la meva intervenció, el corredor 
de comerç 

(signatura).............................................
............. 

...............................................................

..................... 
 
 
amb DNI.............................., en representació de 
(entitat adherida encarregada del Registre comptable) 
...................................................................................... 
certifica la inscripció de la penyora. 
(data)............................................................................ 
(signatura).................................................................... 
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ANNEX 18 
 
MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT PIGNORACIÓ DE PARTICIPACIONS 

DE 
FONS D’INVERSIÓ 

 
 
(nom i 
cognoms)...............................................................................................................
...................................... 
en representació 
de..............................................................................................., amb NIF 
................................, 
amb domicili (als efectes de notificació i requeriments) 
a..................................................................................., 
carrer/plaça/avinguda...................................................................CP....................
......................... 
 

PIGNORA 
 
a favor del Consorci Teledigital Mollet (Barcelona), els següents participacions, 
de les quals és titular el 
pignorant i que s’identifiquen a continuació: 
 

Número de 
participacions 

Identificació 
del fons 
d’inversió 
(nom i 
número del 
registre 
administratiu 
de la 
CNMV) 

Entitat 
gestora 

Entitat 
dipositària 

Valor de 
liquidació 
a la data 
de la 
inscripció 

Valor 
total 
 

      

      

      

 
D’acord amb el que disposa (norma/es i article/s que imposa/en la constitució 
d’aquesta garantia)............................ 
..............................................................................................................................
.......................................................... 
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per respondre de les obligacions següents (detalleu l’objecte del contracte i 
l’obligació assumida per la persona 
garantida)..............................................................................................................
........................................................ 
..............................................................................................................................
........................................................ 
contretes per (contractista o persona física o jurídica 
garantida).................................................................................. 
..........................................................................................., NIF 
......................................., amb domicili (als efectes de notificacions i 
requeriments) 
a............................................................................................................................
....., 
al 
carrer/plaça/avinguda.................................................................................CP......
................, per la quantitat de (en 
lletres)....................................................................................................................
....................................................... 
....................................................................................Euros (en 
xifres)....................................................... 
 
Aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció a allò que 
disposa la LLCSP i les seves normes de desenvolupament. L’entitat gestora 
del fons es compromet a mantenir la penyora sobre les participacions 
assenyalades, i no reembossarà, en cap cas, al partícip el valor de les 
participacions mentre subsisteixi la  penyora, així com procedirà a reembossar 
les participacions a favor del Consorci Teledigital Mollet al primer requeriment 
d’aquest. 
 
...........................................................................(nom o raó social del pignorant) 
                      
........................................................................................................(signatura/es) 
 

Amb la meva intervenció, el corredor 
de comerç 

(signatura).............................................
............. 

...............................................................

..................... 
 
amb DNI.............................., en representació de 
(Entitat gestora del fons)........................................ 
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certifica la inscripció de la penyora sobre les  
participades indicades. 
(data)............................................................................ 
(signatura).................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 


