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INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE LA
COMISSIÓ

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 2876543 02N95-M74H5-9AZR5 3F712EA74B9767C8CC3B7F566FDABA47CC53767B i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que consta
a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

Exposició de motius
Amb la finalitat de garantir una utilització eficient i responsable dels recursos de la
societat d’economia mixta AGISSA, es considera necessari l’elaboració d’unes
instruccions internes de contractació que guiaran l’actuació de la comissió en l’exercici
de les seves funcions i de qui exerceixi les seves funcions per atribució.
Sens perjudici de garantir l’esmentada eficiència i responsabilitat en la utilització dels
recursos alhora es pretén amb les esmentades instruccions garantir la màxima agilitat en
l’adjudicació dels diferents contractes tot respectant els principis transparència,
concurrència, publicitat i igualtat de tracte.
Es per tot l’exposat que es considera necessari la tramitació i aprovació de les
instruccions internes de contractació.

Articulat
Disposicions generals
1.- Objecte
Les present instruccions internes de contractació tenen per objecte la regulació de la
preparació i adjudicació dels contractes que celebri la comissió tot garantint els principis
de transparència, concurrència, publicitat, igualtat de tracte i no discriminació i
integritat.
Seran objecte d’aplicació als actes o actuacions de preparació i adjudicació dels
contractes que tinguin per objecte la realització d’obres, subministraments i serveis
necessaris per a la prestació dels serveis que constitueixen l’objecte de la societat
d’economia mixta AGISSA.
2.- Definició dels contractes sotmesos a les presents instruccions
2.1 Contracte d’obra
Són contractes d’obres els que tenen per objecte la realització d’un conjunt de treballs
de construcció o d’enginyeria civil destinat a complir per si mateix una funció
econòmica o tècnica que tingui per objecte un bé immoble. Així mateix, també tindran
la consideració de contractes d’obres quan s’encarregui de manera conjunta la redacció
del projecte i l’execució de l’obra resultant del mateix.
2.2 Contracte de subministrament
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Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament
financer, o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns mobles.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
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2.3 Contracte de serveis
Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents
en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a l’obtenció d’un resultat diferent
d’una obra o un subministrament

Capacitat i habilitació professional
3.- Capacitat i habilitació
3.1.- Capacitat
Només poden contractar amb AGISSA les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en una prohibició
de contractar de conformitat amb la normativa contractual pública i acreditin la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional en els casos en què ho exigeixi
la documentació reguladora de les condicions del contracte.
No podran concórrer a les licitacions les persones naturals o jurídiques que hagin
participat en la elaboració de la documentació tècnica o dels documents preparatoris del
contracte sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure
concurrència o suposar un tracte privilegiat respectes a la resta de licitadors.
Els contractes que tinguin per objecte la vigilància, supervisió, control i la direcció de
l’execució d’obres i instal·lacions no es poden adjudicar a les mateixes empreses
adjudicatàries del contracte d’obres corresponent, ni a les empreses vinculades a la
mateixa, entenent com a tals les que es trobin en algun dels supòsits del Codi de
Comerç.
3.2 Habilitació
Els empresaris han de disposar, així mateix, de l’habilitació empresarial o professional
que sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del
contracte.

Preparació del contracte
4.- Necessitat de la contractació
Entre la documentació preparatòria del contracte haurà de constar un informe emès pels
tècnics d’AGISSA acreditant les necessitats a satisfer mitjançant l’adjudicació del
contracte així com la idoneïtat del mateix per a l’esmentada satisfacció.
5.- Documentació definidora de les condicions del contracte ( plecs de clàusules
reguladors de les condicions del contracte )
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Per a l’adjudicació de qualsevol dels contractes que constitueixen l’objecte de les
presents instruccions s’haurà d’elaborar un document definidor dels drets i obligacions
de cadascuna de les parts.
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En tot cas en l’esmentat document haurà de constar :
a) Definició de l'objecte del contracte
b) Necessitats que s'han de satisfer mitjançant el contracte
c) Pressupost del contracte i determinació del sistema emprat per a la seva
determinació , que en el cas dels contractes d’obres es pot referir a components
de la prestació, unitats d’execució o unitats de temps o es pot fixar a tant alçada
quan no sigui possible o convenient la seva descomposició.
d) Termini d'execució o de durada del contracte, amb determinació, si s'escau, de
les pròrrogues de durada que s'han d'acordar de manera expressa.
e) Procediment i forma d'adjudicació del contracte de conformitat amb l’establert
en les presents instruccions.
f) Documents que han de presentar els licitadors, així com la forma i el contingut
de les proposicions.
g) Criteris per adjudicar el contracte i la seva ponderació.
h) Drets i obligacions específiques de les parts del contracte i documentació
incorporada a l'expedient que té caràcter contractual.
i) Referència al règim de pagaments.
j) part o tant per cent de les prestacions susceptibles de ser subcontractades pel
contractista.
k) Les altres dades i circumstàncies que s'exigeixin per a cada cas concret.
Es poden incloure qualssevol pactes, clàusules i condicions, sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració
6.- Existència de fons per a la contractació de la prestació
En tot cas haurà de constar entre la documentació preparatòria del contracte
document/informe emès pel tècnic competent d’AGISSA acreditatiu de l’existència de
fons per fer front a les prestacions que es derivaren de l’execució del contracte.
7.- Publicitat
La comissió haurà de difondre la seva activitat contractual a través de la pàgina web
oficial d’AGISSA degudament identificada sota les paraules “ Contractació : Perfil del
Contractant “, que haurà de ser accessible a tots els possibles licitadors que accedeixin a
la pàgina web a través d’Internet.
El contingut mínim del Perfil del Contractant haurà de ser el següent :
a)
b)
c)
d)
e)

les instruccions internes de contractació
anuncis de licitació
documentació definidora de les condicions del contracte
quadre de valoració de les ofertes, si s’escau
anunci d’adjudicació del contracte.
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Es publicaran en el perfil del contractant únicament els anuncis de les licitacions que
estableixin les presents instruccions.
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8.- Documentació preparatòria del contracte d’obres
En tot cas i com a primer document en els contractes d’obres haurà de constar el
projecte de les obres o documentació tècnica equivalent, subscrit per tècnic competent i
supervisat pels tècnics competents d’AGISSA.

Adjudicació i formalització del contracte
9.- Valoració de les propostes
La valoració de les propostes correspondrà als tècnics d’AGISSA que hagin estat
designats en la documentació definidora de les condicions del contracte.
10.- Adjudicació del contracte
L’adjudicació del contracte correspondrà a la comissió que exerceix les funcions
d’administradora per delegació de SSª de la societat d’economia mixta AGISSA o be als
tècnics que exerceixin les funcions de la comissió per atribució de l’esmentat comissió.
11.- Formalització
Els contractes subjectes a les presents instruccions es formalitzaran per escrit amb
l’excepció dels contractes menors per raó de l’import.
Excepcionalment i davant de situació d’emergència es podrà procedir a la contractació
verbal.
Els contractes formalitzats hauran de tenir com a mínim el següent contingut :
a) La identificació de les parts i l’acreditació de la capacitat dels signants per
subscriure el contracte.
b) Definició de l’objecte del contracte.
c) L’enumeració dels documents que integren el contracte, entre els que haurà de
constar necessàriament el plec de clàusules regulador de les condicions del
contracte i si s’escau el plec de prescripcions tècniques.
d) El preu cert, o la manera de determinar-lo, i l’existència de fons suficients per
fer front al mateix.
e) La durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la
finalització, així com la de la pròrroga o pròrrogues, si estan previstes.
f) Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.
g) Les condicions de pagament.
h) L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, si s’escau,
s’imposi al contractista.

Procediment per a l’adjudicació dels contractes
12.- Contractes menors
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12.1 Definició
Als efectes de l’aplicació de la present instrucció tenen la consideració de contractes
menors els d’import igual o inferior a 100.000 euros IVA exclòs.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
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12.2 Procediment d’adjudicació
L’adjudicació d’un contracte menor requerirà la següent tramitació :
a) Inici de la contractació : informe emès pels tècnics d’AGISSA acreditant les
necessitats a satisfer mitjançant l’adjudicació del contracte així com la idoneïtat
del mateix per a l’esmentada satisfacció.
b) Petició d’ofertes : Per part dels serveis tècnics d’AGISSA es demanaran, si fos
possible, un mínim de tres ofertes als efectes de garantir els principis
d’eficiència, eficàcia i integritat. Les esmentades ofertes es sol·licitaran per
correu electrònic, deixant constància de la documentació acreditativa tant de la
sol·licitud com de la recepció pels licitadors.
c) Presentació de proposicions : les proposicions es presentaran amb els requisits,
termini i condicions que s’estableixin en la sol·licitud, si bé en tot cas s’haurà de
garantir el caràcter secret de les proposicions fins a la seva valoració.
d) Valoració de les ofertes : les ofertes seran valorades pels tècnics d’AGISSA
e) Adjudicació i notificació : l’adjudicació correspondrà a la comissió
administradora o tècnic a qui atribueixi les seves funcions. La notificació a la
totalitat dels licitadors es realitzarà per correu electrònic a l’adreça electrònica
identificada per licitador en la seva proposta.
f) Finalització : la contractació finalitzarà amb l’aprovació de la factura de
liquidació per part dels serveis tècnics d’AGISSA.
No obstant no serà necessària la sol·licitud de tres ofertes per a l’adjudicació dels
contractes de serveis i subministraments inferiors a 1.000 euros IVA exclòs i dels
contractes d’obres inferiors a 10.000 euros IVA exclòs.
13.- Procediment obert
13.1 Procediment obert simplificat
Aplicació : serà objecte d’aplicació als contractes amb valor igual o superior a 100.000
euros IVA exclòs i fins a 200.000 euros IVA exclòs.
Tramitació : l’esmentat procediment restarà subjecte als següents tràmits :
a) Inici de la contractació : informe emès pels tècnics d’AGISSA acreditant les
necessitats a satisfer mitjançant l’adjudicació del contracte així com la idoneïtat
del mateix per a l’esmentada satisfacció.
b) Elaboració d’un plec de clàusules reguladores de les condicions del contracte i
un annex que inclourà les condicions tècniques mínimes per a l’execució del
contracte
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c) Termini màxim per a la presentació de les propostes : 5 dies a comptar des de la
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant conjuntament amb
el plec de clàusules.
d) Presentació d’ofertes : els licitadors presentaran les seves ofertes en les
condicions establertes en el plec de clàusules.
e) Criteris per a l’adjudicació : únicament podran utilitzar-se per a l’adjudicació del
contracte criteris avaluables de forma automàtica mitjançant formules
f) Valoració de les propostes i formulació de proposta d’adjudicació : correspondrà
als tècnics d’AGISSA prèviament designats en el plec de clàusules.
g) Adjudicació i notificació : l’adjudicació correspondrà a la comissió
administradora o tècnic a qui atribueixi les seves funcions. La notificació a la
totalitat dels licitadors es realitzarà per correu electrònic a l’adreça electrònica
identificada per licitador en la seva proposta.
h) Contracte : es formalizarà per escrit.
13.2 Procediment obert
Aplicació : serà objecte d’aplicació als contractes amb valor superior a 200.000 euros
IVA exclòs.
Tramitació : l’esmentat procediment restarà subjecte als següents tràmits :
a) Inici de la contractació : informe emès pels tècnics d’AGISSA acreditant les
necessitats a satisfer mitjançant l’adjudicació del contracte així com la idoneïtat
del mateix per a l’esmentada satisfacció.
b) Elaboració d’un plec de clàusules reguladores de les condicions del contracte i
d’un plec de condicions tècniques.
c) Termini mínim per a la presentació de les propostes : 15 dies a comptar des de la
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant conjuntament amb
el plec de clàusules.
i) Presentació d’ofertes : els licitadors presentaran les seves oferts en les
condicions establertes en el plec de clàusules.
j) Criteris per a l’adjudicació : podran utilitzar-se a mes dels criteris avaluables de
forma automàtica mitjançant formules criteris subjectes a judici de valor. En
aquest cas les propostes hauran de presentar-se de manera separada i en la forma
establerta en el plec de condicions.
k) Valoració de les propostes i formulació de proposta d’adjudicació : correspondrà
als tècnics d’AGISSA prèviament designats en el plec de clàusules, si bé quan
per a l’adjudicació del contracte es tinguin en compte criteris subjectes a judici
de valor hauran de valorar-se aquests amb caràcter previ a la valoració dels
criteris avaluables de forma automàtica mitjançant formules, garantitzant-se en
tot cas el caràcter secret de les proposicions.
l) Adjudicació i notificació : l’adjudicació correspondrà a la comissió
organitzadora. La notificació a la totalitat dels licitadors es realitzarà per correu
electrònic a l’adreça electrònica identificada per licitador en la seva proposta.
m) Contracte : es formalizarà per escrit.
14.- Procediment negociat sense publicitat

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Annex Resolució: AN - INTRUCCIONS INTERNES
CONTRACTACIÓ

DOC_ID: 5742757
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 02N95-M74H5-9AZR5
Data d'emissió: 10 de octubre de 2017 a les 10:09:50
Pàgina 7 de 8

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 10/10/2017 10:04

En els supòsits excepcionals que a continuació s’indicaran es podrà procedir a
l’adjudicació directa del contracte :
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a) Quan per raons tècniques o per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció
de drets d’exclusivitat, el contracte només es pugui encomanar a un empresari o
professional determinat.
b) Quan per una imperiosa urgència resultat d’esdeveniments imprevisibles i no
imputables a l’entitat, demandi una immediata tramitació.
c) Quan havent-se celebrat un procediment obert simplificat o obert aquest hagi
quedat desert per no haver-se presentat cap licitador o els presentats varen ser
exclosos.
d) Quan es tracti d’obres complementàries que no figurin ni al projecte ni en el
contracte, però que degut a una circumstància imprevista passin a ser necessàries
per executar l’obra tal i com estava descrita al projecte o al contracte sense
modificar-la, i llur execució es confiï al contractista de l’obra principal d’acord
amb els preus que regeixin pel contracte primitiu o que, en el seu cas, es fixin
contradictòriament, sempre que concorrin els següents requisits:
I.

Que les obres no es puguin separar tècnica o econòmicament del contracte
primitiu sense causar grans inconvenients a l’entitat o que, encara que
resultin separables, siguin estrictament necessàries pel seu perfeccionament,

II.

Que l’import acumulat de les obres complementàries no superi el 50% del
preu primitiu del contracte.

Tràmits :
a) Inici de la contractació : informe emès pels tècnics d’AGISSA acreditant les
necessitats a satisfer mitjançant l’adjudicació del contracte, la idoneïtat del
mateix per a l’esmentada satisfacció i la concurrència del supòsits que acrediten
l’aplicació del procediment negociat.
b) Elaboració d’un plec de clàusules reguladores de les condicions del contracte i
un annex que inclourà les condicions tècniques mínimes per a l’execució del
contracte
c) Sol·licitud de la proposta al licitador que haurà d’ajustar la seva proposta als
documents que regulen les condicions del contracte
d) Valoració de les propostes i formulació de proposta d’adjudicació : correspondrà
als tècnics d’AGISSA prèviament designats en el plec de clàusules.
e) Adjudicació i notificació : l’adjudicació correspondrà a la comissió
administradora o tècnic a qui atribueixi les seves funcions.
f) Contracte : es formalizarà per escrit.
Efectes i extinció
15.- Efectes i extinció
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ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 10/10/2017 10:04

Sens perjudici del compliment de les condicions determinades pels documents
reguladors del contracte, els efectes i extinció dels contractes es regiran per la normativa
privada.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 2876543 02N95-M74H5-9AZR5 3F712EA74B9767C8CC3B7F566FDABA47CC53767B i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que consta
a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

16.- Jurisdicció competent
Serà competent la jurisdicció civil per al coneixement de qualsevol qüestió relacionada
amb la preparació, adjudicació, efectes i extinció dels contractes als que serà objecte
d’aplicació la present instrucció.
Disposicions addicionals
Primera.- Nomenclatura
Anunci de licitació : S’entén per anunci de licitació aquell que realitzi l’òrgan
competent per contractar per donar a conèixer l’inici d’un procediment de contractació
per l’adjudicació d’un contracte objecte de les presents Instruccions Internes de
Contractació. Aquest anunci serà obligatori en aquells procediments que determinen
aquestes instruccions.
Anunci d’adjudicació : S’entén per anunci d’adjudicació, aquell que l’entitat realitzi per
donar a conèixer els contractes adjudicats en els casos assenyalats en les presents
Instruccions Internes de Contractació. Aquest anunci serà obligatori únicament en
aquells procediments que determinen aquestes instruccions.
Dies : en els termini fixats per dies no s’exclouen els dies inhàbils. En el termini
establert per dies si es determina que el còmput començarà a partir d’un dia determinat
aquest s’exclourà del còmput.
Disposició Final
Única
Aquestes instruccions entraran en vigor un cop hagin estat aprovades per l’òrgan
competent de cadascun dels Ajuntaments que conformen AGISSA i un cop acceptat el
càrrec d’administrador pels representants designats pels Ajuntaments.
Perdran la seva vigència un cop es posi fi a la mesura cautelar decretada i ordenant
l’administració judicial d’AGISSA als socis públics integrants de l’esmentada societat.
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