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INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ  
 

“CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A.” 

 
 
Atenent la naturalesa jurídica i la de les activitats que realitza CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ 
SOCIAL DE CATALUNYA, SA és una societat mercantil del sector públic que es troba engoblada 
dins de l’àmbit subjectiu del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i té la consideració 
de “Poder Adjudicador”, que no d’Administració Pública, d’acord amb allò que estableix l’art. 3 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. 
 
En virtut del que disposa l’art. 137 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, CONSORCI DE SALUT I 
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A. aprova les següents Instruccions, en les quals es 
regulen els Procediments Interns de Contractació amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis 
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i garantir que el 
contracte s’adjudica al candidat que presenti l’oferta més avantatjosa. 
 

 
 

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS. 
 

Article 1. Objecte i Àmbit d’aplicació 
 
Les presents Instruccions Internes de Contractació (IIC) tenen per objecte la regulació dels 
procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada en compliment d’allò que 
disposa l’art. 137 a) 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. 
 
Article 2. Definició dels contractes sotmesos a les presents IIC 
 
1. Contracte d’obra. S’entén per obra el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o 
d’enginyeria civil destinat a complir per sí mateix una funció econòmica o tècnica. A aquests efectes, 
són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o la realització dels 
treballs enumerats a l’annex 1 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. Així mateix, també tindran la 
consideració de contracte d’obres quan s’encarregui la realització conjunta del projecte i l’execució 
de l’obra.  
 
2. Contracte de Subministrament. S’entén per contracte de subministrament aquells que tenen per 
objecte l’adquisició, l’adquisició a terminis,  l’arrendament amb o sense opció de compra de 
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productes. Igualment, serà un contracte de subministrament aquell l’objecte del qual sigui el 
subministrament de producte i, de forma accessòria, operacions de col·locació i instal·lació.  
 
3. Contracte de Serveis. S’entén per contracte de servei aquells que, diferents dels d’obres o 
subministrament, l’objecte del mateix sigui la prestació dels serveis esmentats a l’Anex II 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. 
 
Així mateix, quan un contracte tingui per objecte al mateix temps el subministrament de productes i 
la prestació de serveis de l’Annex esmentat tindrà la consideració de contractes de serveis quan el 
valor estimat dels serveis sigui superior al dels productes inclosos en el contracte.  
 
 
Article 3. Valoració de l’import estimat dels contractes 
 
1.- Sempre que el text de les presents IIC es faci referència a l’import o quantia dels contractes 
s’entendrà que en els mateixos no hi està inclòs l’Impost sobre el valor afegit, IVA, excepte indicació 
expressa en contrari. 
 
2.- El càlcul del valor estimat d’un contracte haurà de basar-se en l’import total, sense incloure l’IVA. 
Per aquest càlcul s’haurà de tenir en compte l’import total estimat, inclosa qualsevol forma d’opció, 
les eventuals pròrrogues del contracte i, en el seu cas, els premis o pagaments als candidats o 
licitadors. 
 
3.- El moment del càlcul de l’estimació del valor serà el de publicació de l’anunci de licitació o, si 
aquest no fos necessari, el moment de l’inici de l’expedient de contractació.  
 
4.- Quan un projecte d’obra o un contracte de serveis o subministrament pugui donar lloc a 
l’adjudicació simultània de contractes per lots separats s’haurà de tenir en compte el valor global 
estimat de la totalitat dels lots. Si el global estimat del contracte és igual o superior als llindars 
econòmics dels articles 15 i 16 del text refós de la Llei de contractes del sector públic s’hauran 
d’aplicar per a l’adjudicació de cada lot les disposicions d’aquesta norma. No obstant, l’òrgan de 
contractació podrà exceptuar l’aplicació de dites disposicions respecte aquells lots el seu valor 
estimat dels mateixos sigui inferior a 80.000 Euros –per contractes de subministrament i serveis- i 
inferior a 1.000.000 Euros –per contractes d’obra-, sempre que l’import acumulat dels lots 
exceptuats no sobrepassi el 20 % del valor acumulat de la totalitat dels mateixos. 
 
5.- En els contractes de subministrament quan la provisió de productes adopti la forma 
d’arrendament financer, arrendament o compravenda a terminis, el valor que es prendrà com a base 
per calcular el valor estimat del contracte serà el següent: Quan la durada del contracte sigui igual o 
inferior a dotze mesos, el valor total estimat per la duració del contracte. Quan la durada del 
contracte sigui superior a 12 mesos, el valor total inclourà l’import del valor residual.  
 
6.- En els contractes de durada indeterminada, el valor total estimat del contracte serà el valor 
mensual multiplicat per 48 mesos. 
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7.- En el cas de contractes de subministrament o de serveis de caràcter previ o aquells que s’hagin 
de renovar en un període de temps determinat, es prendrà com a base pel càlcul del valor estimat 
del contracte alguna de les següents quantitats: 
 

(i) El valor real dels contractes successius similars adjudicats durant l’exercici precedent o 
durant els dotze mesos previs, o 

(ii) El valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els dotze mesos 
següents al primer lliurament o en el transcurs de l’exercici si aquest fos superior a 
dotze mesos.  

 
8.- En tot allò que no s’estableix en aquest article serà d’aplicació l’article  88 del text refós. 
 
 
Article 4. Contingut mínim dels contractes 
 
1.- Els contractes subjectes a les presents IIC s’hauran de formalitzar per escrit,. 
2.- Els contractes subjectes a les presents IIC hauran d’incloure, com a mínim, les següents 
mencions: 
 

a. La identificació de les parts i acreditació de la capacitat dels firmants per subscriure el 
contracte. 

b. La definició de l’objecte del contracte. 
c. L’enumeració dels documents que conformen el contracte, entre els que necessàriament hi 

haurà de constar el Plec de Característiques Bàsiques si el seu import supera els 50.000 
Euros, si s’escau. En el cas de contractes d’obres caldrà fer referència el projecte, si 
s’escau. 

d. El preu del contracte o la manera de determinar-lo, i les condicions de pagament. 
e. La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització, així com la durada de les 

pròrrogues en cas d’estar previstes. 
f. Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.  
g. Imposició de penalitzacions, si s’escau. 
h. Les causes de resolució i les seves conseqüències. 
i. La submissió a la jurisdicció.   

 
 
Article 5. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent 
 
Els contractes subscrits per CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A. 
subjectes a les presents IIC, tindran la consideració de contractes privats, essent la jurisdicció civil la 
competent per conèixer les incidències i/o reclamacions que sorgeixin de l’adjudicació, formalització i 
execució dels mateixos. 
 
 
Article 6. Perfil de contractant. 
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CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A. difondrà a través de la seva 
pàgina web oficial el Perfil de contractant, degudament identificat amb l’expressió “Perfil de 
contractant”, que haurà de ser accessible per tots els possibles licitadors que accedeixin a la pàgina 
web a través d’Internet.  
 
 
 
Article 7.- Principi de publicitat 
 
En compliment del què estableix l’article 191 c) del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, s’entendrà complert el principi de publicitat amb la inserció al Perfil del contractant de la 
informació relativa a la licitació d’aquells contractes d’import superior a 50.000 euros, i especificant-
se les seves condicions al Plec de característiques bàsiques, mitjançant la inserció d’anuncis, que es 
qualificaran de licitació i d’adjudicació, en el seu cas. 
 
Igualment, i en compliment del principi de publicitat, CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL 
DE CATALUNYA, S.A publicarà i donarà a conèixer a través del Perfil de Contractant les presents 
IIC, informant-se necessàriament de la seva existència als diferents anuncis que es publiquin. 
 
 
Article 8 Principi de concurrència 
 
1.- S’entendrà per principi de concurrència totes aquelles actuacions per garantir el lliure accés, en 
aquells procediments que així s’estableixi, de tots aquells candidats capacitats per la correcta 
realització de l’objecte contractual. 
 
2.- En els procediments negociats per raó de l’import que es celebrin a l’emparament de les presents 
IIC, s’entendrà garantit el principi de concurrència amb la petició d’ofertes a un mínim de tres 
candidats, sempre que sigui possible, seleccionats per l’entitat i que estiguin plenament capacitats 
per l’execució del contracte. Així mateix, l’entitat també podrà adjudicar de forma directa a un únic 
operador quan concorrin les causes previstes en les presents IIC i prèvia l’elaboració d’un informe 
jurídic i tècnic motivat, no vulnerant aquesta adjudicació el principi de concurrència. 
 
3.- CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A. podrà adjudicar de forma 
directa aquells contractes que, per raó d’import, així ho estableixin les presents IIC, d’acord amb el 
que determina l’article 191 en relació amb l’article 137.2, ambdós del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.   
 
4.- S’estableix que ells terminis assenyalats en dies en les presents IIC es consideraran com a dies 
naturals, llevat que expressament s’indiqui que són dies hàbils. 
 
 
Article 9. Principi de transparència 
 
S’entendrà per principi de transparència totes aquelles actuacions que l’entitat realitzi amb la finalitat 
de donar a conèixer la seva contractació i garantir el coneixement per part de tercers dels diferents 
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tràmits que integren els procediments de contractació subjectes a aquests IIC, i en particular dels 
criteris de selecció i d’adjudicació, de la puntuació de l’adjudicació realitzada, així com el 
coneixement per part dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin la seva exclusió o no 
adjudicació a través del procediment previst en les presents IIC.  
 
 
Article 10. Principi de confidencialitat 

1.- S’entendrà per principi de confidencialitat l’obligació de l’entitat, de no divulgar la informació 
facilitada pels candidats que aquests hagin designat com confidencial. En particular, tindrà aquest 
caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que 
expressament indiqui el licitador. 

2.- No tindrà la consideració d’informació confidencial aquella documentació o informació que 
l’entitat hagi de fer pública per garantir els principis regulats a les presents IIC. 

3.- Els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que 
tinguin accés per a l’execució del contracte  que així s’indiqui en els Plecs o en el contracte o que 
així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure 
de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys, llevat que en el Plec o en el 
contracte s’estableixi un termini superior. 

 
 
Article 11. Principis d’igualtat i no discriminació. 
 
1.- Els procediments de contractació regulats en les presents IIC hauran de garantir la igualtat de 
tractament de tots els licitadors i la no discriminació, per cap causa, dels mateixos, no podent-se 
realitzar cap actuació que tingui com a finalitat afavorir a uns licitadors o perjudicar-ne d’altres. Els 
requisits de solvència econòmica i financera, professional i tècnica que, degudament justificats, 
s’estableixin  en el Plec de clàusules particulars no vulneraran el principi d’igualtat i no discriminació. 
 
2.- El Plec de Característiques Bàsiques reguladores dels contractes hauran de garantir l’accés en 
condicions d’igualtat dels licitadors i no podran tenir com efecte la creació d’obstacles injustificats a 
la lliure competència entre les empreses. 
 
3.- En cap cas, es podran establir prescripcions tècniques que mencionin productes d’una fabricació 
o procedència determinades o procediments especials que tinguin per objecte afavorir o eliminar 
determinades empreses o productes, a no ser que aquestes prescripcions tècniques resultin 
indispensables per la definició de l’objecte del contracte. En particular, no es podran fer referències a 
marques, patents o tipus o un origen o procedència determinats, amb les excepcions previstes a les 
presents IIC per raons tècniques o artístiques o per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció 
de drets d’exclusivitat. No obstant, s’admetran aquestes referències acompanyades de la menció “o 
equivalent” quan no existeixi possibilitat de definir l’objecte contractual a través de prescripcions 
tècniques suficientment precises o intel·ligibles.  
 
4.- Qualsevol aclariment o precisió que es realitzi sobre els plecs, condicions del contracte, etc. es 
posaran en coneixement dels licitadors a través del Perfil de Contractant. 
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Article 12. Valoració de les proposicions  
 
La valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional, així com de les ofertes 
presentades, correspondrà als serveis tècnics que l'òrgan de contractació designi. En els casos que 
manqui personal tècnic suficient aquests informes seran emesos almenys per dos membres del 
personal que ocupin activitats relacionades amb la matèria objecte del contracte o que hagin 
participat directament en la tramitació de l'expedient.  
 
 

TÍTOL II. DELS CONTRACTISTES 
 
 
Article 13. Els contractistes 
 

1.- Podran celebrar els contractes regulats en les presents IIC les persones naturals o jurídiques, de 
naturalesa pública o privada i espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i 
acreditin la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional i no es trobin incursos en 
causa de prohibició de contractar de conformitat amb el què s’estableix a les presents IIC, requisits 
que hauran de concórrer en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes.  

2.- CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A podrà contractar amb 
licitadors o candidats que participin conjuntament. Aquesta participació s'instrumentarà mitjançant 
l'aportació d'un document privat en el qual es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, 
s'indiqui el percentatge de participació de cadascun d'ells i es designi un representant o apoderat 
únic amb facultats per a exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a 
l'extinció del mateix. Els contractistes que participin conjuntament en un contracte respondran 
solidàriament de les obligacions contretes. 

 
 
Article 14. Capacitat d’obrar dels contractistes 
 
Els contractistes hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la seva representació en tots els 
procediments d'adjudicació regulats en les presents IIC. La forma d’acreditar aquesta capacitat serà 
la que s’estableix a la LCSP. 
 
 
Article 15. Solvència econòmica i financera del candidat.  
 
1.- Els licitadors hauran d'acreditar la solvència econòmica i financera per a l'execució del contracte, 
entenent per aquesta l'adequada situació econòmica i financera de l'empresa amb la finalitat de 
garantir la correcta execució del contracte. 
 
2.- El nivell de solvència econòmica i financera serà específic per a cada contracte i la seva 
exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada. En 
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qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera hauran de figurar en els 
corresponents Plecs de clàusules reguladores del contracte.  
 
 
Article 16. Solvència tècnica o professional 
 
1.- Els licitadors hauran d'acreditar la solvència tècnica o professional per a l'execució del contracte, 
entenent per ella la capacitació tècnica o professional per a l'adequada execució del mateix, bé per 
disposar d'experiència anterior en contractes similars o per disposar del personal i mitjans tècnics 
suficients.  
 
2.- El nivell de solvència tècnica o professional serà específic per a cada contracte i la seva 
exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada. En 
qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional hauran de figurar en els 
corresponents Plecs de clàusules reguladores del contracte.  
 
 
Article 17. Certificats de garantia de qualitat 
 
1.- Quan CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A. exigeixi la 
presentació de certificats expedits per organismes independents que acreditin que el licitador 
compleix determinades normes d'assegurament de la qualitat, hauran de fer referència als sistemes 
d'assegurament de la qualitat basats en la sèrie de Normes europees en la matèria, certificades per 
organismes conformes a les normes europees relatives a la certificació. 
 
2.- Es reconeixeran també els certificats equivalents expedits per organismes autoritzats establerts 
en altres Estats membres de la Unió Europea. També acceptaran altres proves de mesures 
equivalents d'assegurament de la qualitat que presentin els licitadors que no tinguin accés a dites 
certificades o no tinguin cap possibilitat d'obtenir-los en el termini fixat. 
 
 
Article 18. Prohibicions de contractar 
 
En cap cas podran contractar amb CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, 
S.A. quedant excloses de la participació en els procediments de licitació les persones en les que 
concorri alguna de les causes de prohibició de contractar previstes a el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
 
 

TÍTOL III. ACTUACIONS PREPARATÒRIES DELS CONTRACTES 
 
 
Article 19. Inici i contingut de l’expedient 
 
L'expedient de contractació s’iniciarà contenint la següent informació: 
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a. Petició raonada, exposant la necessitat, característiques i valor estimat de les prestacions 
objecte del contracte. 
b. El Plec de Característiques bàsiques i, en el seu cas, de Prescripcions Tècniques aprovades 
per l’òrgan de contractació. 
 

 
Article 20. Normes de publicitat  
 
1.- Les licitacions, s’anunciaran al Perfil del Contractant de CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ 
SOCIAL DE CATALUNYA, S.A., mantenint-se l’anunci fins a l’adjudicació del contracte, garantint així 
el principi de publicitat. 
 
2.- Així mateix, l’entitat podrà publicar al Perfil de contractant l’anunci previ indicatiu que es 
mantindrà en difusió pública durant els 12 mesos següents o, en el seu cas, fins l’adjudicació del 
contracte al que es refereixi. 
 
3.- Les convocatòries de licitacions també podran anunciar-se a la premsa diària escrita. Així mateix, 
l’òrgan de contractació podrà decidir la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea o 
altres Diaris oficials.  
 
 
Article 21. Terminis de concurrència 
 
El termini de consulta i presentació es determinarà en cada cas al Plec de Característiques Bàsiques 
i a l’anunci al perfil del contractant. En tot cas, caldrà establir un termini suficient per garantir la 
concurrència, igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors. 
 
 

TÍTOL IV.- PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
Article 22. Procediment negociat 
El procediment de licitació serà el negociat de l’article 169 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. La licitació es 
publicarà en el perfil del contractant. 
 
 
Article 23. Forma de presentació de la documentació en els procediments regulats en les  
presents IIC 
 
Els licitadors hauran de presentar la seva documentació segons es determini al Plec de 
Característiques Bàsiques.  
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Article 24.  Valoració de les proposicions i obertura de l’oferta econòmica. 
 
1.- En els procediments regulats en les presents IIC, es procedirà a l’obertura de les ofertes 
econòmiques.  
 
2.- En tots els procediments regulats en les presents IIC, l’òrgan de contractació designarà qui 
procedirà a la valoració de l’oferta econòmica i tècnica presentada pels licitadors, conforme als 
criteris d’adjudicació establerts al Plec de característiques bàsiques. 
 
3.- Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, 
excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert, o comportés 
error manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador de que conté 
error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada mitjançant una resolució motivada.  
 
 
Article 25. Aplicació dels criteris d’adjudicació 
 
1.- Els criteris en els que es basarà l’adjudicació dels contractes subjectes a les presents IIC, a títol 
enunciatiu però no limitatiu, seran els següents: 
 

a. Exclusivament el preu ofertat. S’atorgarà la puntuació màxima al preu més baix. En cap 
cas, es podrà donar la màxima puntuació a la mitjana aritmètica de l’oferta econòmica, 
o 

 b. A la resta de supòsits, per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa s’utilitzarà 
el preu i els criteris vinculats amb l’objecte del contracte com la qualitat o els seus 
mecanismes de control, el valor tècnic de l’oferta, la possibilitat de recanvis, les 
característiques estètiques i funcionals, les característiques mediambientals, el cost de 
funcionament, la rendibilitat, el servei postvenda i assistència tècnica, els terminis de 
lliurament o altres similars.   

 
2.- En cap cas no es podran utilitzar com a criteris d’adjudicació els que estiguin relacionats amb la 
solvència econòmica i tècnica i professional del licitador. 
 
3.- Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, en el seu cas, es determinaran per l’òrgan de 
contractació i es detallaran, necessàriament, al Plec de condicions bàsiques, podent-se també 
publicar a l’anunci i al Perfil del contractant. 
 
4.- Quan es prengui en consideració més d’un criteri d’adjudicació, caldrà que els Plecs de 
condicions bàsiques estableixin la ponderació relativa atribuïda a cada un d’ells, que podrà 
expressar-se fixant una banda de valors amb una amplitud adequada. Si per raons justificades no és 
possible la ponderació dels criteris escollits, aquests s’anomenaran per ordre decreixent en 
importància.  
 
 
Article 26. Adjudicació 
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1.- En els procediments d’adjudicació on el criteri sigui únicament el preu ofertat, l’adjudicació caldrà 
realitzar-la en el termini màxim de un mes, llevat que en el Plec de condicions bàsiques se 
n’estableixi, motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de l’obertura de les 
ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la resta de 
procediments. 
 
2.- En els procediments on es valori l’oferta amb més d’un criteri, l’òrgan de contractació adjudicarà 
el contracte en el termini màxim de quatre mesos, llevat que en el Plec de condicions bàsiques se 
n’estableixi, motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de l’obertura de les 
ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la resta de 
procediments. 
 
3.- Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord 
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o cancel·li la 
garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà 
sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als 
licitadors i publicació al Perfil de contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que 
acceptin la pròrroga.  
 
4.- L’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà sobre l’adjudicació, tenint, alternativament, la facultat 
d’adjudicar el contracte a la proposició globalment més avantatjosa o declarar desert el concurs.  
 
5.- La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris 
d’adjudicació que figurin en el Plec de condicions bàsiques, haurà d’especificar els motius pels que 
rebutja una candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, 
incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les empreses 
admeses, en cada un dels criteris d’adjudicació, i es notificarà a tots els licitadors. Es considerarà 
motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el 
contingut de l’informe tècnic de valoració. 
 
6.- Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els motius de 
la resolució.  
 
7.- L’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan concorrin 
circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, ho justifiquin podent 
igualment desistir o renunciar al concurs per motius degudament motivats a l’expedient.  
 
8.- El resultat de l’adjudicació es notificarà motivadament en el termini màxim de 10 dies al licitador 
adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant-se al Perfil del contractant en el mateix termini. 
 
9.- A efectes merament informatius, sense que tinguin cap transcendència jurídica, les adjudicacions 
també es podran publicar a la premsa diària escrita i al Diari Oficial de la Unió Europea o altres 
Diaris oficials, si així ho decideix l’òrgan de contractació de l’entitat. 
 
 
Article 27. Efectes de l’adjudicació 
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1.- Els contractes es perfeccionen a la signatura del document contractual corresponent, qualsevol 
que sigui el procediment o la forma d’adjudicació utilitzada.  
 
2.- Els licitadors no adjudicataris tenen dret, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació de 
l’adjudicació, a sol·licitar per escrit a l’òrgan de contractació el motius pels quals la seva candidatura 
ha estat rebutjada, no seleccionada o no adjudicada. A tal efecte, l’òrgan de contractació, en el 
termini màxim de 20 dies a comptar des de la sol·licitud, haurà de posar en coneixement del licitador 
que li hagi sol·licitat els motius pels quals la candidatura ha esta rebutjada, no seleccionada o no 
adjudicada. 
 
 
Article 28. Formalització del contracte 

 
1.- El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat i es signarà per les parts 
en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació i prèvia 
aportació de la documentació requerida per l’òrgan de contractació.  
 
2.- En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de CONSORCI DE SALUT I 
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A. no complís els requisits per a la celebració del 
contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, l’entitat podrà procedir a resoldre 
l’adjudicació, donat un tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals. En aquest supòsit es 
confiscarà la garantia i l’entitat podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En 
aquests casos, CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A. podrà 
adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
 
Article 29. Constitució garanties definitives 
 
1.- El Plec de condicions bàsiques podrà establir la constitució de garanties definitives amb caràcter 
previ a la formalització del contracte. El seu import i forma s’establirà en el Plec. 
 
2.- Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista fins al 
moment de la finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en particular, al 
pagament de les penalitats que s’imposin, així com per la reparació dels possibles danys i perjudicis 
ocasionats pel contractista durant l’execució del contracte.  
 
3.- Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes al Plec de clàusules 
particulars. 
 
 
Article 30. Remissió a òrgans o Registres públics. 
 
En tot cas, l’entitat procedirà a comunicar els contractes que formalitzi als Registres Públics que 
corresponguin i demés organismes de control, de conformitat amb el què estableix el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 


