
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 14/2016 
Sessió: ordinària 
Caràcter: pública 
Data: 15 de març de 2016 
Horari: 12:35 a 12:40 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
 
Assistents  
 
Presidenta accidental  
Mireia Estefanell Medina 
 
Tinents d’alcalde  
Antoni Llobet Mercadé 
Marc Aloy Guàrdia 
Josep Maria Sala Rovira 
Àngels Santolària Morros 
Jordi Serracanta Espinalt 
Jaume Torras Oliveras 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Responsable de Presidència 
Francesc de Puig Viladrich 
 
Absent justificat 
Alcalde 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinent d’alcalde 
Joan Calmet Piqué 
 
 
Atès que el titular de l’Alcaldia presidència s’hagut d’absentar, s’ha dictat Resolució perquè la 
primera tinent d’alcalde, senyora Mireia Estefanell Medina, el substitueixi amb caràcter 
d’alcaldessa accidental en la presidència d’aquesta sessió de la Junta de Govern Local 
convocada per al dia d’avui, a les 12,30 h. 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 9, que va tenir lloc el dia 16 de febrer de 
2016. 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 14, de 15 de març de 2016             2 

 
2. Àrea de Promoció de la Ciutat  
 
2.1 Regidoria delegada de Turisme i Festes 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’expedient de contractació de la cessió dels drets audiovisuals, de 

propietat intel·lectual i drets d’imatge del videoclip i l’obra musical “La llum que portes 
dins” del grup manresà Gossos, per sincronitzar-la en totes les obres audiovisuals i/o 
musicals que es produeixin per les campanyes de promoció de Manresa i el seu llegat 
històric. 

 
 
 
3. Assumptes sobrevinguts  
 
 
 
4. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Aprovació acta anterior 
 

El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la Junta 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 9  que correspon a la sessió ordinària 
del dia 16 de febrer  de 2016 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 7 
membres presents. 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades person als) 
 
2. Àrea de Promoció de la Ciutat  
 
2.1 Regidoria delegada de Turisme i Festes 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’expedient de contractaci ó de la cessió dels drets 

audiovisuals, de propietat intel·lectual i drets d’ imatge del videoclip i l’obra 
musical “La llum que portes dins” del grup manresà Gossos, per sincronitzar-la 
en totes les obres audiovisuals i/o musicals que es  produeixin per les 
campanyes de promoció de Manresa i el seu llegat hi stòric. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Turisme i Festes, de 3 de març de 
2016, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. Arrel del Projecte Manresa 2022, i en commemoració dels 500 anys de l’estada de 
Sant Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa, l’Ajuntament de Manresa té la intenció 
de produir un anunci en diferents campanyes publicitàries destinades a ser emeses 
a tot el món, i en qualsevol mitjà i/o plataforma que permetí l’accés al públic, per fer 
difusió d’aquest esdeveniment i de la ciutat de Manresa. 
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Amb aquest objectiu, en data 20 de novembre de 2015, es va encarregar a SOM 
ESPECTACLES SCP, mitjançant un contracte menor, l’elaboració d’un videoclip de 
l’obra musical titulada ‘La llum que portes dins’ del grup manresà Gossos, per 
sincronitzar-la a totes les obres audiovisuals i/o musicals que es produeixin en les 
campanyes de promoció de la ciutat de Manresa, entenen que la solvència i 
trajectòria artística del grup, així com la seva vinculació a la ciutat, aconseguirien 
amplificar la difusió de la campanya de promoció de la ciutat i el seu llegat històric.  
 

II. La Cap de la Unitat de Turisme i Promoció de la ciutat, en data 29 de febrer de 
2016, ha emès un informe proposta per tal d’adquirir els drets audiovisuals, 
propietat intel·lectual i drets d’imatge del videoclip i l’obra musical ‘La llum que 
portes dins’, propietat de MÚSICA GLOBAL DISCOGRÀFICA SL, indispensables 
per a la promoció i difusió d’aquest videoclip i la mateixa cançó.  
 

III. Les dades bàsiques del contracte són les següents: 
 

� Objecte 
 
La cessió dels drets audiovisuals, propietat intel·lectual i drets d’imatge del 
videoclip i l’obra musical ‘La llum que portes dins’, del grup Gossos, per 
sincronitzar-la en totes les obres audiovisuals i/o musicals que es produeixin 
per a les campanyes de promoció de Manresa. 

 
� Durada del contracte 

 
La vigència del contracte s’estendrà des de la data de formalització de la cessió 
fins a 31 de desembre de 2022. 
 

� Pressupost anual i valor estimat del contracte 
 
El pressupost i valor estimat del contracte és de deu mil euros (10.000,00€) IVA 
no inclòs, que s’abonaran a raó de 2.500 €, en els exercicis 2019, 2020, 2021  i 
2022.  

 
IV. El cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha 

emès un informe jurídic, en data 3 de març de 2016, en què conclou que 
l’expedient de contractació s’adequa, quant als seus aspectes jurídics, a la 
legislació vigent en matèria de contractació pública. 

 
Consideracions jurídiques 
 

1. Naturalesa jurídica del contracte. Aquest contracte que té per objecte la cessió dels 
drets audiovisuals, propietat intel·lectual i drets d’imatge del videoclip i l’obra musical 
‘La llum que portes dins’, del grup Gossos a favor de l’Ajuntament de Manresa, per 
sincronitzar-la en totes les obres audiovisuals i/o musicals que es produeixin per a les 
campanyes de promoció de la ciutat, és de caràcter privat, de conformitat amb el que 
estableix l’article 20 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
2. Expedient de contractació. De conformitat amb el que disposa l’article 109 del 

TRLCSP, l’expedient comprèn la documentació constitutiva dels actes preparatoris i 
previs a l’aprovació de l’expedient de contractació. Aquesta documentació la 
configuren els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques. 
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Atès el caràcter anual dels pressupostos municipals i en la mesura que  el preu del 
contracte s’abonarà al contractista durant els exercicis 2019 a 2022, no és possible 
certificar l’existència de consignació pressupostària per part de la Intervenció 
Municipal, si bé, l’Ajuntament de Manresa es compromet a consignar crèdit adequat i 
suficient, per atendre la despesa de les futures anualitats en que el contracte tingui un 
cost. 

 
El règim jurídic del contracte s’adequa a la legislació vigent. El plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques és específic per  aquest contracte, i no li és 
aplicable cap plec de clàusules generals.  
 
Abans de l’aprovació del plec de clàusules administratives i prescripcions 
 tècniques per l’òrgan de contractació, és preceptiu que  emetin informe el secretari i 
l’interventor de la Corporació. 

 
En el plec de clàusules administratives queda establerta la quantia del contracte, 
d’acord amb la regla prevista a l’article 195 lletra a) del RGLCAP, atès que inclou el 
valor total de la remuneració a percebre pel contractista. 

 
El plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques regulen els aspectes que 
prescriuen els articles 67 i 68 del RGLCAP. 

 
3. Procediment i forma d’adjudicació. L’adjudicació del contracte per procediment 

negociat sense publicitat que estableix el plec de clàusules administratives és 
aplicable a l’expedient amb subjecció a l’article 170 lletra d) del TRLCSP, que 
contempla aquells supòsits en què, com en aquest cas, per raons tècniques o 
artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva el contracte 
només es pot encarregar a un empresari determinat. 
 

4. Òrgan municipal competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
de l’expedient de contractació, per raó de la durada, és el Ple, en la seva condició 
d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del 
TRLCSP. 

 
Tanmateix, per acord del ple de la corporació del dia 30 de juny de 2015, 
 publicat al BOPB en data 22 de juliol de 2015, l’exercici d’aquesta competència ha 
estat delegat en la Junta de Govern Local. 

 
Per tot això, com a regidor delegat de Turisme i Festes, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regiran la 
contractació privada de la cessió dels drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’obra 
musical ‘La llum que portes dins’ del grup Gossos, a favor de l’Ajuntament de Manresa, per 
sincronitzar-la en totes les obres audiovisuals i/o musicals que es produeixin per a les 
campanyes de promoció de la ciutat. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació i la despesa del contracte en qüestió, amb un 
pressupost de licitació de 10.000,00€ IVA no inclòs, a adjudicar mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, aplicades les circumstàncies previstes a l’article 170 lletra d) del 
TRLCSP. 
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TERCER. Obrir la licitació del contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb 
una única consulta a l’empresa que ostenta la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de 
l’obra musical i els drets d’imatge del grup musical Gossos.  
 
QUART. Condicionar l’eficàcia i executivitat d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i 
suficient, en el Pressupost Municipal corresponent als exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022.” 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS T ÈCNIQUES QUE REGEIX LA 
CONTRACTACIÓ DE LA CESSIÓ DELS DRETS AUDIOVISUALS, DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I 
DRETS D’IMATGE DEL VIDEOCLIP I L’OBRA MUSICAL ‘LA LLUM QUE PORTES DINS’  DEL GRUP 
MANRESÀ GOSSOS, PER SINCRONITZAR-LA EN TOTES LES OB RES AUDIOVISUALS I/O 
MUSICALS QUE ES PRODUEIXIN PER A LES CAMPANYES DE P ROMOCIÓ DE MANRESA I EL SEU 
LLEGAT HISTÒRIC 
 
Capítol I 
Disposicions generals  
 
Clàusula 1a. Antecedents.  En commemoració dels 500 anys de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a la 
ciutat de Manresa, i arrel del Projecte Manresa 2022, l’Ajuntament de Manresa té la intenció de produir 
un anunci en diferents campanyes publicitàries destinades a ser emeses a tot el món, i en qualsevol 
mitjà i/o plataforma que permetí l’accés al públic, per fer difusió d’aquest esdeveniment i de la ciutat de 
Manresa. 

 
Amb aquest objectiu, en data 20 de novembre de 2015, es va encarregar a SOM ESPECTACLES SCP, 
l’elaboració d’un videoclip de l’obra musical titulada ‘La llum que portes dins’ del grup manresà Gossos, 
per sincronitzar-la a totes les obres audiovisuals i/o musicals que es produeixin en les campanyes de 
promoció de la ciutat de Manresa, entenen que la solvència i trajectòria artística del grup, així com la 
seva vinculació a la ciutat, aconseguirien amplificar la difusió de la campanya de promoció de la ciutat i 
el seu llegat històric.  
 
Clàusula 2a. Necessitat de disposar de la cessió de ls drets. SOM ESPECTACLES, SCP, no 
disposa dels drets audiovisuals i propietat intel·lectual del grup Gossos ni d’aquesta cançó, essent 
necessari doncs, per a la difusió d’aquest videoclip i de la cançó, la cessió d’aquests drets a 
l’Ajuntament de Manresa, per part del seu legítim titular. 
 
La difusió i promoció de l’obra musical “La llum que portes dins” i el videoclip, requereix l’adquisició dels 
drets audiovisuals, propietat intel·lectual i drets d’imatge,  gestionats actualment per l’empresa MÚSICA 
GLOBAL DISCOGRÀFICA, SL. 
 
Clàusula 3a. Prestacions incloses en l’objecte del contracte.  
 

� la cessió dels drets necessaris tant de propietat intel·lectual com d’imatge del grup 
GOSSOS. 

 
� l’ús pacífic, en exclusiva i a nivell mundial, amb facultat de cessió a tercers, pel període 

fixat de la utilització de l’obra musical “ La llum que portes dins” i de l’obra audiovisual que 
l’incorpora. 

 
Clàusula 4a. Pressupost de licitació i valor estima t del contracte. El pressupost i valor estimat del 
contracte és de deu mil euros (10.000,00€) IVA no inclòs, que s’abonaran a raó de 2.500 €, en els 
exercicis 2019, 2020, 2021  i 2022.  
 
Clàusula 5a. Disponibilitat pressupostària.  Atès el caràcter anual dels pressupostos municipals i en 
la mesura que el preu del contracte s’abonarà al contractista durant els exercicis 2019 a 2022, no és 
possible certificar l’existència de consignació pressupostària per part de la Intervenció Municipal, si bé, 
l’Ajuntament de Manresa es compromet a consignar crèdit adequat i suficient, per atendre la despesa de 
les futures anualitats en que el contracte tingui un cost. 
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Clàusula 6a. Durada del contracte . La vigència del contracte s’estendrà des de la data de 
formalització de la cessió dels drets fins a 31 de desembre de 2022. 

Clàusula 7a. Revisió de preus. El preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 
Clàusula 8a. Obligació de complir el contracte i le s normes que el regulen . El desconeixement del 
contracte en qualsevol dels seus termes, el desconeixement del contingut dels documents annexos que el 
completen o el desconeixement de les instruccions, els plecs o les normes de qualsevol índole aprovats 
per l'Administració que puguin tenir aplicació en l’execució dels pactes no eximeix el contractista de 
l’obligació de complir-los. 
 
Clàusula 9a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte que té per objecte la cessió dels drets 
audiovisuals, propietat intel·lectual i drets d’imatge del videoclip i l’obra musical ‘La llum que portes 
dins’, del grup Gossos a favor de l’Ajuntament de Manresa, per sincronitzar-la en totes les obres 
audiovisuals i/o musicals que es produeixin per a les campanyes de promoció de la ciutat, és de 
caràcter privat, de conformitat amb el que estableix l’article 20 del Text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques, serà 
d’aplicació la normativa següent:  
 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

b. 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, en endavant), en el seu contingut bàsic determinat a la 

seva disposició final segona.  

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes 

del sector públic.  

d. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP, en 

endavant), aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tots aquells aspectes de 

desenvolupament bàsic que no s’oposin al TRLCSP.  

e. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril.  

f. Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

g. Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica. 

h. Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals.  

i. TRLCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.  

j. Altres disposicions administratives aplicables.  

En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat. 
 
Clàusula 10a. Jurisdicció competent. El contracte es regira per les seves pròpies clàusules o, en 
defecte d’això, per l’establert en la legislació de contractes del sector públic i en altra normativa que 
sigui d’aplicació. En cas de disputa sobre la interpretació d’alguna de les clàusules del present 
Contracte, les parts es comprometen a recórrer a mètodes alternatius de resolució de conflictes i en 
cas de que no s’arribi a un acord, després d’haver-ho intentat, es sotmeten als Tribunals de la 
jurisdicció competent. 
 
CAPÍTOL II 
LICITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ  

Clàusula 11a. Procediment d’adjudicació, legitimaci ó i capacitat.  L’adjudicació del contracte es 
durà a terme mitjançant procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb els articles 175 i 
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177.2 del TRLCSP, en la mesura que el pressupost del contracte és inferior a 60.000 €; i amb subjecció 
a l’article 170 lletra d) del TRLCSP, que contempla aquells supòsits en què, com en aquest cas, per 
raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva el contracte 
només es pot encarregar a un empresari determinat. 
 
Així, els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’obra musical titulada ‘La llum que portes dins’ del 
grup manresà Gossos, que l’Ajuntament de Manresa necessita per tal de poder sincronitzar aquesta 
cançó a totes les obres audiovisuals i/o musicals que es produeixin en les campanyes de promoció de 
la ciutat de Manresa, pertanyen en exclusiva a MÚSICA GLOBAL DISCOGRÀFICA SL. 
Per la qual cosa resulta necessari per a l’Ajuntament de Manresa, per poder utilitzar l’obra musical en 
qüestió, adquirir la cessió temporal dels drets d’imatge i de propietat intel·lectual dels manresans 
Gossos, de la mercantil que n’ostenta la titularitat amb exclusivitat.  
 
En qualsevol cas, caldrà que l’empresari consultat tingui plena capacitat d’obrar i acrediti la solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb el que es disposa en aquest plec, i no 
estigui incurs en cap de les prohibicions per contractar amb l’administració de les assenyalades l’article 
60 del TRLCSP. 
 
Clàusula 12a. Solvència econòmica, financera, tècni ca i professional.   
 

� El licitador acreditarà la seva solvència econòmica i financera d’acord amb el que estableixen els 
articles 62 i 75 del TRLCSP, per qualsevol dels següents mitjans: 
 

- Informe d’institucions financeres sobre la solvència del licitador en relació amb el 
contracte en particular. 
 

- Assegurança d’indemnització de riscos professionals. A aquest efecte serà 
necessari acompanyar la pòlissa i el rebut acreditatiu del pagament. 

 
- Còpia autèntica dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil. 
 

� Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica i professional mitjançant una declaració en què 
acreditin ser titulars dels drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’obra musical titulada ‘La 
llum que portes dins’ del grup manresà Gossos, i ostenten la facultat de disposar la seva cessió a 
tercers. 

Clàusula 13a. Lloc i termini de presentació de les proposicions . L’interessat en prendre part en la 
licitació podrà presentar la seva oferta dins el termini que a tal efecte s’indiqui en l’oferiment de 
contractació. 
 
En el cas que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent. La presentació de 
proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, excepte l’últim dia del 
termini en el que la presentació d’ofertes es podrà tramitar fins a les 14:00 h. 
 
L’Ajuntament de Manresa de conformitat amb la Disposició Addicional 16a del Reial Decret 3/2011, de 
14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector, apartat 3r, i en 
compliment del principi de transparència en la contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació 
administrativa, fomentarà i preferirà la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els 
procediments contemplats en el Reial Decret 3/2011. Així mateix, d’acord amb la Disposició Addicional 
Única del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector, per fomentar l’agilitat, eficàcia i eficiència dels procediments regulats en aquest 
Reial Decret; i d’acord amb el previst a les disposicions addicionals 15a i 16a del Reial Decret 3/2011, 
de 14 de novembre, les comunicacions, requeriments i notificacions previstes en aquest Reial Decret 
podran realitzar-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.  
 
És per això que, l’Ajuntament de Manresa amb fonament a la normativa indicada en el paràgraf 
anterior, i en previsió de la dificultat i el cost en temps i recursos que suposa la tramitació en format 
analògic, ha vist la necessitat que els licitadors concorrin al procediment de contractació pública 
únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de les sol·licituds de participació i  
proposicions, l’aportació de documents i les comunicacions i notificacions entre el licitador i l’òrgan de 
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contractació a través de la plataforma de contractació pública electrònica que, l’Ajuntament de 
Manresa, posa a la seva disposició des de la següent adreça web www.vortalgov.es, garantint-se en tot 
moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d’accés a dit procediment.  
 
La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Manresa, compleix íntegrament 
tots els requisits legals i tècnics previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
demés normativa de desenvolupament, garantint-se en tot moment que:  
 

�  No son discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma compatible amb les 
tecnologies de la informació i comunicació d’ús general.  

 
�  Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació 

electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troben a disposició de totes les 
parts interessades al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús general i 
amplia implantació. 

 
�  Els sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi i emmagatzematge  d’informació 

garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les dades transmeses, i que 
només els òrgans competents, en la data assenyalada per això, puguin tenir accés als 
mateixos, o que en cas d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació pugui 
detectar-se amb claredat.  

 
�  L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les comunicacions, la 

integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les mateixes.  
 

�  Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses 
licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin tant en la fase preparatòria 
com en les fases de licitació, adjudicació i execució del contracte són autenticats mitjançant 
una firma electrònica reconeguda d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de 
Firma Electrònica, garantint-se tècnicament que la firma s’ajusta a las disposicions 
d’aquesta norma. 

 
Per tot el descrit en els paràgrafs anteriors, la presentació de proposicions i documents per a aquest 
procediment es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública 
VORTALgov, des de l’adreça www.vortalgov.es. Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre 
l’òrgan de contractació i els interessats s’efectuaran, exclusivament, per mitjans electrònics. Les 
proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran 
excloses. La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal www.vortalgov.es. 
L’accés a la plataforma www.vortalgov.es és gratuït. 
 
És important que el licitador verifiqui amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les 
proposicions, els requisits de programari per a la presentació de proposicions a través de la plataforma 
VORTALgov: JAVA, sistema operatiu, navegador, etc. 
 
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant 
http://java.com/es/download/installed.jsp. 
 
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es pot fer polsant 
sobre l’enllaç 
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorCommon/Index o 
sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina d’accés a la plataforma. 
 
En el cas que es tinguin dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels equips, 
es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o a 
través del 902 02 02 09 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h. 
 
Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de registrar-se a la 
mateixa adreça www.vortalgov.es, polsant el botó “Login”, de tal manera que: 

� Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari. 
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� Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma. 
� Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per VORTAL, gratuït, per 

accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment. 
 
Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el mateix portal, 
contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 902 02 02 90 o a través de correu 
electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a divendres, de 09:00 a 19:00 h. 
 
A través de la plataforma www.vortalgov.es, els candidats o licitadors, una vegada hi accedeixin amb el 
seu usuari i contrasenya o amb el certificat d’autenticació, trobaran el procediment a l’àrea “Serveis” i, 
posteriorment, polsant a “Cerca de procediments públics”. Per accedir a tota la informació del 
procediment, haurà de polsar a “Detall”. 
 
Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les meves ofertes”, en el 
botó “crear oferta”: 

− A la pestanya “Informació general”, introduir una referència de la seva oferta. 
− A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en cadascun dels 

sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus de la seva oferta, tenint en compte 
els criteris indicats a les columnes “Descripció” i “Unitats”. 

− A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació requerida en el present plec, 
dins els sobre corresponents. 

− Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó “Tancar formulari”. 
Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”. Posteriorment, 
haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat reconegut per a la firma de documents. 
 
Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament 
emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del document, 
l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, 
de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i demés disposicions de 
contractació pública electrònica, a excepció d’aquells documents que acrediten la constitució de la 
garantia provisional, quan sigui procedent, que hauran de ser en tot cas originals. 
 
La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma 
electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per 
un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma 
(per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la 
norma de referència). 
 
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTALgov són: 

� ACCV. 
� DNI electrònic. 
� IZEMPE. 
� ANCERT. 
� Camerfirma. 
� CATCert. 
� FNMT – CERES. 
� FIRMA PROFESSIONAL. 

 
A continuació, haurà de polsar el botó “Encriptar i enviar”, de tal manera que tota l’oferta, i la 
documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al seu contingut fins 
que es constitueixi degudament la mesa de contractació. Seguidament, apareixerà una finestra en què 
s’hauran d’acceptar les recomanacions per a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà 
de polsar el botó “Presentar”. 
 
Si de cas s’interromp el servei per causes tècniques, s’anunciarà als potencials usuaris del Registre 
amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no és programada, sempre que sigui possible, 
l’usuari visualitzarà en el seu accés un missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància. 
 
S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb èxit. 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 14, de 15 de març de 2016             10 

 
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTALgov, es generarà un avís de 
recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l’oferta. 
 
La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o candidat del 
contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. 
 
Clàusula 14a. Presentació de la proposició. La proposició per prendre part en la licitació es 
presentarà a la plataforma de licitació electrònica VORTALgov i serà firmada electrònicament segons el 
descrit anteriorment. 
 
La documentació inclosa en el sobre haurà de ser la següent: 
 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
a) Declaració responsable del licitador de complir amb els requisits previs que estableix l’article 

146 del TRLCSP, d’acord amb el model establert a l’annex I d’aquest plec. 
  
b) Indicació de l’adreça de correu electrònic a efectes de notificació. Declaració d’acceptació de 

mitjans electrònics de comunicació per als requeriments sobre aclariments i ampliacions de la 
documentació de la proposició presentada, pràctica de les notificacions relatives a l’adjudicació 
del contracte i qualsevol altre tràmit relacionat amb la seva execució, així com també, amb 
l’aprovació de la factura i el pagament, amb plena validesa jurídica.  
Aquesta declaració es presentarà d’acord amb el model establert a l’annex II d’aquest plec. 

 
DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA 

 
c) Documentació tècnica i oferta econòmica.  
 

Proposta econòmica i tècnica, que es formularà d’acord amb el model adjunt a l’annex III, 
degudament signada. 

Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure cap proposta amb 
unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en més d'una unió temporal. La infracció 
d'aquesta condició implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell. 
 
Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació 
que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la 
informació facilitada per ells en formular les ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o 
comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar 
aquesta informació sense el seu consentiment. 
 
Clàusula 15a. Obertura de pliques i proposta d’adju dicació.  Un cop rebuda l’oferta, es qualificarà 
tota la documentació presentada, i es sol·licitarà l’esmena dels possibles defectes existents. 
 
L’element susceptible de negociació i que determinarà l’adjudicació del contracte serà el següent: 
 

� 1. Oferta econòmica, ajustada al preu anual per a la c essió dels drets.         
 

Abans de formular la proposta d’adjudicació, es podran demanar els informes tècnics que s’estimin 
necessaris. I a continuació s’elevarà la proposta tècnica a l’òrgan de contractació. 
 
CAPÍTOL III 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 16a. Proposta d’adjudicació. Un cop valorada l’oferta, el servei que proponent remetrà a 
l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.  



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 14, de 15 de març de 2016             11 

 
Clàusula 17a. Presentació de la documentació justif icativa del compliment dels requisits previs 
per part del licitador. L’òrgan de contractació, a vista de la proposta formulada pel servei respectiu, 
requerirà al licitador perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des d’aquell en què hagi rebut el 
requeriment, presenti: 

 
a) DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

 
Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. Si es tracta d’una persona jurídica 
espanyola, escriptura de constitució de l’entitat adaptada, en tot cas, a la legislació vigent i 
testimoni de la seva inscripció en el Registre oficial corresponent. En aquesta escriptura haurà 
d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té relació directa amb l’objecte del 
contracte. 
 
Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el licitador no actuï en nom 
propi o quan comparegui en representació d’una societat o d’una persona jurídica, haurà 
d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom de la qual 
concorre davant l’Administració, i una fotocòpia compulsada o legitimada per un notari del seu 
DNI, o del document que en el seu cas el substitueixi reglamentàriament. El poder haurà 
d’estar inscrit en el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal la 
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa l’article 94.1 apartat 5 del 
Reglament d’aquest registre. 

 
Acreditació de la solvència econòmica - financera i tècnica - professional. Inclourà els 
documents que acreditin la solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, d’acord 
amb el que disposa la clàusula 12a d’aquest plec. 
 
(**) En el supòsit d’Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores  (RELI) 
de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la 
Generalitat de Catalunya les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els 
documents i les dades que hi figuren.  
En qualsevol cas, caldrà aportar,  una declaració sobre l’alteració o no de les  dades existents 
al Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex IV.  

 
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si hi 
ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjucació en curs. 

 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la 
personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’alta en l’impost d’activitats 
econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la declaració d’exempció. 

 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que està al corrent en el compliment tant 
de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat Social. 
 

b) CERTIFICATS ACREDITATIUS D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL. 
De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria pressupostària, la presentació 
de la proposta per l’interessat per concórrer en el present procediment de contractació 
comporta l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar els certificats a emetre pels òrgans de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
referents al compliment de les obligacions tributàries i socials. 

 
c) QUAN S’EXERCEIXIN ACTIVITATS SUBJECTES A L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES: alta, referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si escau, 
declaració responsable de trobar-se exempt.  
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Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta. 
En aquest cas l’Ajuntament de Manresa derivarà responsabilitats contra el licitador que per aquesta 
causa no permetés l’adjudicació del contracte a la seva oferta.   
 
L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibició de contractar 
amb el sector públic, segons la previsió de l’article 60.1.e) del TRLCSP, així com en causa de resolució 
d’aquest contracte (en cas de conèixer-les amb posterioritat a la seva formalització). 
 
Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el termini assenyalat, 
amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat en prohibició de contractar segons el 
que preveu l’article 60.2. d) TRLCSP.  
 
Clàusula 18a. Garantia definitiva. Atesa la naturalesa del contracte, es considera innecessària 
l’exigència de garantia definitiva.  
 
Clàusula 19a. Adjudicació . L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació a què es refereix la clàusula 17a. 
L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es notificarà al 
licitador i, simultàniament, es publicarà en el Perfil del contractant.  
 
La notificació contindrà la informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar recurs prou 
fundat contra la decisió d’adjudicació, i en particular, l'exigida per l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté l’article 153 del 
TRLCSP. 
  
En tot cas, en la notificació i en el Perfil del contractant s’indicarà el termini en què s’ha de procedir a la 
seva formalització, d’acord amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP.  
 
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció pel 
destinatari. En particular, es pot efectuar electrònicament a l’adreça que els licitadors hagin designat al 
presentar les seves proposicions, en els termes que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.  
 
L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que preveuen els articles 107 i següents de la Llei 
30/1992. En la notificació s’assenyalarà el règim de recursos aplicable i l’òrgan competent per a 
resoldre’ls. 
 
Clàusula 20a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar en document 
administratiu de manera que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest 
document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents 
despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules 
que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.  
 
El contracte es perfecciona amb la seva formalització, i en cap cas, es podrà iniciar l’execució del 
contracte sense la seva prèvia formalització.  
 
La formalització del contracte s’ha d’efectuar en el termini màxim de quinze dies hàbils comptats des 
del següent al de la recepció per l’adjudicatari de la notificació de l’adjudicació. 
 
La formalització del contracte es farà pública segons el que disposa l’article 154 del TRLCSP. 
 
CAPÍTOL IV 
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 21a. Prestacions del contracte. 
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1. La cessió dels drets necessaris tant de propietat intel·lectual com d’imatge del grup “GOSSOS”. 

2. El titular dels drets cedeix i garanteix l’ús pacífic, en exclusiva i a nivell mundial, amb facultat de 
cessió a tercers, pel període fixat, de la utilització de l’obra. El titular dels drets i GOSSOS però 
tindran la potestat de poder utilitzar aquesta per incloure amb algun treball, comercialitzar, tocar 
en directe i qualsevol altre ús que creguin convenient. Mai, però, la utilitzarà per altres fins que 
puguin xocar o perjudicar la promoció de la ciutat de Manresa i el seu llegat històric. Tots els 
drets de propietat intel·lectual sobre l’OBRA MUSICAL que s’incorporarà a les OBRES 
AUDIOVISUALS, així com de tots els elements que es derivin de la prestació de serveis objecte 
de la present licitació seran de l’artista i del titular dels drets. 

3. Els compromisos adquirits pel titular dels drets són coneguts i acceptats per 
l’ARTISTA/INTÈRPRET i per tots els participants conjunta i/o individualment en la prestació 
dels SERVEIS que puguin ostentar qualsevol dret objecte de cessió en virtut d’aquest 
contracte. El titular dels drets accepta que, en el cas de discrepància, de qualsevol naturalesa, 
incompliment de tots o de qualsevol d’ells, seran responsables de forma solidària davant 
l’Ajuntament de Manresa i, en conseqüència, respondran davant l’Ajuntament de Manresa i  
enfront de tercers de forma solidària per la totalitat de les obligacions i compromisos adquirits 
en virtut del present contracte. 

Clàusula 22a. Contingut de l’objecte. 
 
El titular dels drets garanteix que ARTISTA /INTÈRPRET realitzarà en favor de l’Ajuntament de 
Manresa  les actuacions pròpies de la seva activitat, conforme a la seva peculiar i original manera de 
fer, i tot això d’acord amb els usos de la indústria. 
 
Clàusula 23a. Territori, Exclusiva i Durada. 
 

1. L’àmbit de la llicència és tot el món. És a dir, que els drets cedits en virtut d’aquest contracte 
podran ser utilitzats per l’Ajuntament de Manresa per si mateix o a través de tercers a tot el 
món.  

 
2. Tanmateix durant la vigència del contracte la cessió de drets a l’Ajuntament de Manresa és 

exclusiva per qualsevol ús similar o institucional. El titular dels drets es reserva l’ús de poder 
comercialitzar e incloure amb qualsevol format existent o per existir, en el termes establerts en 
el present contracte i amb les úniques limitacions establertes en aquest document. 

 
Clàusula 24a. Resolució. 
 
La resolució del present Contracte es durà a terme per la part no incomplidora sense perjudici del dret a 
reclamar la corresponent indemnització pels danys i perjudicis ocasionats. 
 
Clàusula 25a. Propietat dels enregistraments. 
 

1. Els enregistraments d’àudio i vídeo que es realitzin conforme el que preveu aquest contracte 
seran d’exclusiva propietat d’ARTISTA/INTÈRPRET i del titular dels drets, a qui correspondrà 
en exclusiva, per la durada que la llei estableix per als drets d’explotació dels productors de 
fonogrames i productors audiovisuals, i per tot el món, tots els drets presents i futurs 
d’explotació de les mateixes, en particular els de reproducció, distribució, posada a disposició, 
comunicació pública i transformació, la qual cosa inclou entre altres drets encara que sense 
que la següent enumeració tingui caràcter limitatiu, els de venda, lloguer, préstec, cessió, ús, 
sincronització de qualsevol classe, retransmissió i comunicació, fins i tot per emissores de ràdio 
i televisió per qualsevol sistema de transmissió, telefonia mòbil, internet,... 

 
2. Els drets abans indicats s’estendran a tota classe de materials i elements on els 

enregistraments que es realitzin conformement a l’establert en aquest contracte es fixin, ja 
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siguin els màsters finals o els materials intermedis i elements que hagin intervingut en les 
diferents fases de la seva producció i s’hagin utilitzat en la mateixa, ja siguin partitures, 
anotacions, guions, adaptacions, cintes, discos òptics, discos durs, arxius digitals de qualsevol 
naturalesa, dispositius de memòria, etc, així com a registres i materials previs, com totes les 
maquetes dels enregistraments realitzats per o en les quals hagués participat 
ARTISTA/INTÈRPRET, els esbossos, versions diferents de les finalment sincronitzades. 

 
3. Durant la vigència del contracte, el titular dels drets cedeix l’OBRA MUSICAL en exclusiva i es 

compromet a no fer ús independent de l’OBRA MUSICAL, segons l’extensió establerta en la 
Clàusula de cessió de drets a favor de l’Ajuntament de Manresa. Tot i així, les parts convenen 
que només el titular dels drets podrà dur a terme qualsevol explotació comercial de l’OBRA 
MUSICAL. Com s’especifica a l’apartat segon de la clàusula 23a. 

 
Clàusula 26a. Cessió de drets de propietat intel·le ctual i imatge. 
 

1. El titular dels drets autoritza amb facultats de cessió a tercers, l’ús de nom, la imatge, 
interpretació i veu de l’ARTISTA/INTÈRPRET en l’àmbit dels SERVEIS i les necessitats de les 
campanyes i/o OBRA AUDIVISUAL. I únicament pel objecte del contracte. 

 
2. Queden respectats en tot cas els drets morals d’ARTISTA/INTÈRPRET, el titular dels drets 

reconeix i accepta que per a l’emissió i finalitat pròpia de l’OBRA MUSICAL i dels SERVEIS 
contractats. No s’entendrà com una infracció dels drets morals del titular dels drets les 
modificacions estrictament exigides per a la difusió i/o emissió. 

 
3. L’Ajuntament de Manresa respectarà en tot moment el dret moral de l’ARTISTA. 

 
Clàusula 27a. Reserva de drets de simple remuneraci ó. 
 

1. El titular dels drets reserva el contingut econòmic dels drets que en la seva qualitat de 
representant de l’autor, intèrpret i/o productor conforme al previst en el Text Refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, en particular els articles 20 ( comunicació pública), 25 (còpia privada), 
90.2 (lloguer), 90.3, 90.4 (comunicació pública), li corresponen, així com els de remuneració 
que poguessin establir-se en el futur com a conseqüència de la Legislació Espanyola, 
comunitària o derivats d’instruments internacionals subscrits i ratificats per Espanya. 

 
2. Aquests drets s’exercitaran pel titular dels drets a través de les entitats de gestió 

corresponents, a títol d’exemple Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Asociación 
de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) o aquella/s en la qual GLOBAL figuri com a soci 
a l’efecte de la present Clàusula. 

 
3. El titular dels drets identificarà l’OBRA MUSICAL objecte d’aquest contracte atorgant-li un codi 

ISRC que identificarà la procedència i permetrà el seguiment. 
 

Clàusula 28a. Contraprestació. 
 
L’Ajuntament de Manresa abonarà al titular dels drets o l’entitat que gestioni els drets d’imatge i de 
propietat intel·lectual de l’ARTISTA/INTÈRPRET, com a contraprestació pels drets cedits en aquest 
contracte, la quantitat de DEU MIL EUROS (10.000,00 €) IVA no inclòs. Aquesta quantitat serà 
abonada per l’Ajuntament de Manresa, prèvia emissió de la corresponent factura, en quatre terminis: 

- Un pagament de 2.500,00 euros (IVA no inclòs) durant l’any 2019 
- Un pagament de 2.500,00 euros (IVA no inclòs) durant l’any 2020 
- Un pagament de 2.500,00 euros (IVA no inclòs) durant l’any 2021 
- Un pagament de 2.500,00 euros (IVA no inclòs) durant l’any 2022 

 
Existirà un període de carència durant els anys 2016, 2017 i 208, en què no es farà cap pagament. 
 
L’Ajuntament de Manresa manifesta conèixer que el titular dels drets, percebrà els imports 
corresponents a la remuneració de la comunicació pública que és gestionada de forma col·lectiva per 
les entitats de gestió. 
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Clàusula 29a. Obligacions de les parts. 
 
El titular dels drets amb representació de l’ARTISTA s’obliga a: 
 

a) Respondre enfront de l’Ajuntament de Manresa de l’autoria i originalitat de l’OBRA MUSICAL i 
AUDIOVISUAL. Així com assegurar l’exercici pacífic a favor de l’Ajuntament de Manresa dels 
drets que li són cedits en virtut del present contracte. 

 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a: 
 

a) Incorporar en els crèdits de l’OBRA AUDIOVISUAL, si es el cas, el títol de l’OBRA MUSICAL i 
el nom de l’autor, intèrpret i productor. 

 
b) Respectar els drets morals del titular dels drets. 

 
c) Abonar la contraprestació pactada . 

 
Clàusula 30a. Títols de Crèdit i el seu exercici. 
 

1. ARTISTA/INTÈRPRET i el titular dels drets figuraran en els títols de crèdit de l’OBRA 
AUDIVISUAL, segons la participació finalment resultant. No obstant això, la ubicació final, 
grandària i ordre d’aparició correspondrà en exclusiva a l’Ajuntament de Manresa. 

 
2. El titular dels drets accepta que donat els usos de difusió de les OBRES AUDIOVISUALS serà 

decisió de l’Ajuntament de Manresa finalitzar l’emissió, exhibició o posada a disposició al públic 
prèviament i, en definitiva, divulgar l’OBRA AUDIOVISUAL sense emetre els títols de crèdit de 
la mateixa. 

 
Clàusula 31a. Protecció de dades de caràcter person al.  
 

1. Les parts coneixen i accepten que les seves dades seran recollides en fitxers automatitzats 
necessaris per al compliment de les obligacions aquí descrites i el responsable de les quals 
serà l’altre part. 

 
2. En virtut de l’article 5 de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de Caràcter Personal 

(LOPD), es posen en coneixement mútuament del dret d’accedir, rectificar, oposar-se i, una 
vegada finalitzada la prestació de serveis objecte del present Contracte, cancel·lar les dades de 
caràcter personal mitjançant petició expressa i per escrit a l’altre part. 

 
3. Com a responsables de fitxers automatitzats, garanteixen guardar secret professional respecte 

del contingut del mateix, el qual únicament podrà ser comunicat a tercers en els supòsits que la 
Llei determini. 

 
Clàusula 32a. Cessió del contracte, Prestació perso nal i no relació de continuïtat. 
 

1. L’Ajuntament de Manresa podrà lliurement cedir a tercers, total o parcialment, els drets i 
obligacions que per aquest acte adquireix. 

 
2. El titular dels drets realitzarà la prestació de serveis a través d’ARTISTA/INTÈRPRET, sense la 

possibilitat de poder delegar a un tercer l’objecte dels presents serveis. 
 
3. La prestació objecte del present contracte té naturalesa de contracte privat, sotmès al Reial 

decret legislatiu 2/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 

Clàusula 33a. Miscel·lània. 
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1. Qualsevol modificació del contingut del contracte, només serà efectiva si es realitza per escrit i 
amb el consentiment d’ambdues parts. 

 
2. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, 

qualificaran o ampliaran la interpretació del contracte. 
 

3. La no exigència per qualsevol de les parts de qualsevol dels seus drets de conformitat amb el 
contracte no es considerarà que constitueix una renúncia d’aquests drets en el futur. 

 

CAPÍTOL V 
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 

Clàusula 34a. Formes d’extinció del contracte. El contracte quedarà extingit per alguna de les 
causes següents: 

a) Pel compliment del termini assenyalat per a la durada del contracte. 
 
b) Per resolució, d’acord amb el que es disposa a la clàusula següent. 

 
Clàusula 35a. Causes de resolució . Seran causes de resolució del contracte les enumerades a 
l’article 223 del TRLCSP, i les següents: 

 
a) L'incompliment de les obligacions contingudes en aquest plec de clàusules. 
 
b) La falsedat comprovada en qualsevol moment per l’Ajuntament de les dades o documents 

aportats per l’adjudicatari en la fase de licitació. 
 

c) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar amb les 
Administracions Públiques enumerades a l’article 60 del TRLCSP amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte. 

 
Si la resolució del contracte es produeix per causes imputables al contractista, la fixació i la valoració 
dels danys i perjudicis causats ha de ser realitzada pel supervisor del contracte i ha de ser resolta per 
l'Ajuntament de Manresa, amb audiència prèvia del contractista. 
 
En cas de resolució del contracte per acord mutu, serà d’aplicació allò que s'estipuli vàlidament entre 
l'Ajuntament de Manresa i el contractista. 
 

ANNEX I 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB  ELS REQUISITS PREVIS QUE 
ESTABLEIX L’ARTICLE 146 DEL TRLCSP 
 

 
 
En/Na ................................................................. amb DNI .......................                       actuant en nom 
propi / en representació de l’entitat mercantil 
..................................................................................................................................,     segons l’escriptura 
pública autoritzada pel Notari ..................................., en data ........................., i número de 
protocol................ de poder validada que adjunto,  
provista del CIF ....................... amb domicili a ..............................................  
................................................................................................................................... 
en qualitat de licitador en el procediment negociat per la contractació privada de la cessió dels drets 
d’imatge i de propietat intel·lectual de l’obra mus ical ‘La llum que portes dins’  del grup Gossos , 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
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� Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si actua en 
representació), que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i que 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració, previstes en els 
articles 54 a 58 del TRLCSP. 
 

� Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. I 
de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza a l’Ajuntament de 
Manresa, perquè pugui obtenir directament, davant de les administracions competents, els 
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social. 

 
� Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així  com de la solvència econòmica, 

financera i tècnica o professional exigides en els termes previstos al Plec de clàusules 
administratives. 

 
 

[Lloc, data i signatura] 

 
 

ANNEX II 
MODEL DE DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒ NICS 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELEC TRÒNICS EN LA LICITACIÓ 
DE LA CESSIÓ DELS DRETS AUDIOVISUALS, DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS 
D’IMATGE DEL VIDEOCLIP I L’OBRA MUSICAL ‘LA LLUM QUE PORTES DINS’  DEL GRUP 
MANRESÀ GOSSOS 

 
 
Sr./Sra. ...................................................................................  amb DNI núm. ............................ , 
 
en representació de  .......................................................................................  .............................   
 
 ....................................................................................................... , NIF núm.  ............................  
 
domiciliada a  ..................................................................................................  .............................   
 
 
DECLARO  

 
Que en concordança amb la disposició addicional 15a del Text refós de la Llei de contractes el sector 

públic i el plec de clàusules administratives que regeix el contracte, la societat mercantil que 

represento accepta com a mitjà vàlid perquè l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes de 

tràmit d’aquesta contractació (comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del 

procediment d’adjudicació), l’acte d’adjudicació del contracte i tots aquells vinculats amb l’execució, el 

correu electrònic següent: 

 
 

Correu electrònic:  
 

[Lloc, data i signatura] 
 

ANNEX III 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA 
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OFERTA ECONÒMICA QUE ES FORMULA EN EL PROCEDIMENT N EGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA CONTR ACTACIÓ DE LA CESSIÓ 
DELS DRETS AUDIOVISUALS, DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL  I DRETS D’IMATGE DEL 
VIDEOCLIP I L’OBRA MUSICAL ‘LA LLUM QUE PORTES DINS’  DEL GRUP MANRESÀ GOSSOS 
 
 
 
En/Na ........., major d'edat, veí de ..., amb domicili a efectes de notificacions al carrer ... núm. ... pis ..., 
provist del DNI/NIF..., actuant en nom i representació de l’entitat mercantil ..., assabentats del 
procediment negociat per a la contractació de la cessió dels drets d’imatge i de propietat intel·lec tual 
de l’obra musical ‘La llum que portes dins’  del grup Gossos , acceptant i sotmetent-se plenament al 
Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regiran la contractació, i subjectant-se als 
preceptes legals que regulen la contractació del sector públic. 
 
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’administració 
local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les circumstàncies que 
impedeixin contractar amb l'administració que determina l'article 60 del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. 
 

1. Manifesta que la mercantil que representa ostenta la titularitat dels drets d’imatge i de propietat 
intel·lectual de l’obra musical titulada ‘La llum que portes dins’ del grup manresà Gossos, i la 
facultat de disposar la seva cessió a tercers, i així ho acreditaran amb caràcter previ a la 
formalització del contracte. 
 

2. I formula la següent OFERTA ECONÒMICA,: 
  

� Import total:      ... euros (... €) 1 (en lletra i xifra) IVA NO inclòs.  
 
 
 
(Lloc, data i signatura del proponent) 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
 

ANNEX IV 

DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE FIGUR EN AL REGISTRE DE 
LICITADORS 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES  ANOTADES EN EL 
REGISTRE DE LICITADORS 
 
 
 

Nom 
 

Cognoms NIF 

En representació de l’empresa 
 
 

CIF 

                                              
1 No seran acceptades les ofertes superiors a 10.000,00 €  IVA no inclòs . 
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Domiciliada a efectes de notificacions 
 
 

Població 
 
CP 
 

Telèfon Fax Correu electrònic 

Número d’inscripció en el Registre de la 
Generalitat de Catalunya: 
 
 

Expedient de contractació al qual es concorre: 
 
 

 
 
Declara sota la seva responsabilitat: 
 

� Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de 
Catalunya no han estat alterades en cap de les seves circumstàncies, i que es corresponen a la 
diligència del Registre que s’acompanya a aquesta declaració. 

 
� Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de 

Catalunya referents a: 
 

- ___________________________ 
- ___________________________ 
- ___________________________ 

 
han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten a la present 
declaració, i que aquests extrems han estat comunicats al Registre en data 
________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap alteració respecte del 
contingut de la diligència del Registre. 

 
 

[Lloc, data i signatura] 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3. Assumptes sobrevinguts  

 
No se’n presenten. 
 
 
4. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
El secretari general 
  


