INSTRUCCIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ DE LA
SOCIETAT “CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS, S.A.”
I. OBJECTE DE LES INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ.
Constitueix l'objecte d'aquestes Instruccions la regulació dels procediments de
contractació de la societat CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS, S.A. (en
endavant, CNC), que no té la condició de poder adjudicador d'acord amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
Per això, la contractació de la societat s'ajustarà a les presents Instruccions, que
garanteixen l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència,
confidencialitat, igualtat i no discriminació, enunciats en l'apartat 1 de l'article 321
LCSP, així com que el contracte és adjudicat a qui presenti la millor oferta de
conformitat amb el que es disposa en l'article 145 de la LCSP.
Aquestes Instruccions estaran a la disposició de tots els interessats a participar en
els procediments d'adjudicació dels contractes regulats per elles i es publicaran en
el perfil del contractant dins de la pàgina web www.lallotjadelleida.com .

II. CARÀCTER POTESTATIU D'AQUESTES INSTRUCCIONS
De conformitat amb el que es preveu en l'article 321.2 de la LCSP, l'aplicació de les
presents Instruccions tindrà caràcter potestatiu, podent els òrgans competents de
CNC adjudicar contractes sense aplicar aquestes Instruccions encara que
respectant, en tot cas, els principis i regles previstes en el citat article 321.2 de la
LCSP, que son les següents:
A.- Els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de serveis i
subministraments, es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb
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capacitat d'obrar i que compti amb la habilitació que, si escau, sigui necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
B.- Els contractes o acords de valor estimat igual o superior a 40.000 euros, quan
es tracti d'obres, o de 15.000 euros, quan es tracti de serveis i subministraments, o
els que es concertin per a la selecció de proveïdors, se subjectaran, com mínim, a
les regles següents, respectant-se en tot cas els principis d'igualtat, no
discriminació, transparència, publicitat i lliure concurrència:
1r .- L'anunci de licitació es publicarà al perfil de contractant de l'entitat, sens
perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans addicionals de publicitat. Tota la
documentació necessària per presentar les ofertes haurà d'estar disponible
per mitjans electrònics des de la publicació de l'anunci de licitació.
2n.- El termini de presentació d'ofertes l'ha de fixar l'entitat contractant tenint
en compte el temps raonablement necessari per a la preparació d'aquelles,
sense que en cap cas aquest termini pugui ser inferior a deu dies a comptar
de la publicació de l'anunci de licitació al perfil de contractant.
3r.- L'adjudicació del contracte haurà de recaure en la millor oferta, de
conformitat amb el que disposa l'article 145 de la LCSP. Excepcionalment
l'adjudicació podrà efectuar-se atenent altres criteris objectius que s'hauran
de determinar a la documentació contractual.
4t.- La selecció del contractista, que s'haurà de motivar en tot cas, es publicarà
al perfil de contractant de l'entitat.
III. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Les presents Instruccions s'aplicaran a tots els contractes que celebri CNC que no
s'adjudiquin a l'empara del que es disposa en l'article 321.2 de la LCSP.
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No obstant això, queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquestes Instruccions els
següents negocis i relacions jurídiques:
a) Els contractes subjectes a la legislació laboral.
b) Els convenis que pugui subscriure la societat amb les Administracions
Públiques i els ens públics dependents d'aquestes, així com amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu
objecte no estigui comprès en el dels contractes regulats en la LCSP o
en normes administratives especials.
c) Els negocis i contractes exclosos en l'àmbit de la Recerca, el
Desenvolupament i la Innovació conforme al que es disposa en la LCSP.
d) Els contractes de préstec, els relatius a serveis financers i operacions de
tresoreria estiguin o no relacionats amb l'emissió, compra, venda i
transferència de valors o d'instruments financers, operacions de
tresoreria i les destinades a obtenir fons o capital per la societat, així com
els serveis prestats pel Banc d'Espanya.
e) Els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres
negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i
propietats incorporals, exceptuats els que recaiguin sobre programes
d'ordinador

i

hagin

de

ser

qualificats

com

a

contractes

de

subministrament o de serveis.
f) Els contractes relatius a serveis d'arbitratge i conciliació.
g) Els contractes en els quals la societat s'obligui a lliurar béns o drets o a
prestar un servei, sense perjudici que l'adquirent dels béns o el receptor
dels serveis, si és una entitat del sector públic subjecta a la LCSP, hagi
d'ajustar-se a les seves prescripcions per a la celebració del corresponent
contracte.
h) Els contractes que tinguin per objecte la prestació d'activitats docents en
centres del sector públic desenvolupades en forma de curs de formació
o perfeccionament del personal així com els seminaris, col·loquis, taules
rodones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre tipus similar
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d'activitat, sempre que aquestes activitats siguin realitzades per persones
físiques.
i) Els encàrrecs de gestió i encàrrecs a mitjans propis regulats en la
legislació vigent en matèria de règim del sector públic.
j) Els contractes formalitzats i executats a l'estranger, que es regiran
segons el que s'estableix en la disposició addicional primera LCSP.
k) Qualsevol altre contracte o negoci exclòs de la LCSP.
IV. PRINCIPIS ALS QUALS ES SOTMET LA CONTRACTACIÓ
L'adjudicació dels contractes a què es refereix les presents Instruccions estarà
sotmesa als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat,
igualtat i no discriminació.
1.- Principi de publicitat .
A. Publicitat
La societat donarà als contractes que pretengui celebrar la suficient difusió perquè
qualsevol interessat pugui concórrer, afavorint la seva participació. L'anunci de
licitació es publicarà, excepte en els supòsits consignats en l'apartat següent, en el
perfil de contractant de CNC, sense perjudici que puguin

utilitzar-se

mitjans addicionals de publicitat en raó a la quantia del contracte, el seu objecte,
àmbit geogràfic d'aquest, característiques i circumstàncies del sector.
L'anunci de la licitació que en el seu cas es publiqui, haurà de contenir, com a
mínim, els següents esments:
a.- Descripció de les característiques essencials del contracte i import màxim
de licitació.
b.- Termini de presentació d'ofertes i de les restants fases del procediment.
c.- Mètode i criteris d'adjudicació.
d.- Règim de subcontractació, quan escaigui.
e.- Invitació a posar-se en contacte amb la societat contractant.
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L'adjudicació i formalització dels contractes que hagin estat objecte de publicitat
serà així mateix publicada en el perfil de contractant accessible en la pàgina web
de CNC.
El perfil del contractant de CNC es troba integrat en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, gestionant-se i difonent-se a
través d'aquesta, existint en la pàgina web de CNC un enllaç a aquest perfil.
B. Exclusió Publicitat
No estaran subjectes a publicitat els contractes, sempre que es justifiqui
degudament per l'òrgan de contractació, que es trobin en els supòsits següents:
-

No s'hagi presentat cap oferta, cap oferta adequada, cap sol·licitud de
participació, o cap sol·licitud de participació adequada, sempre que les
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense
que en cap cas es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni
modificar el sistema de retribució.

-

Quan les obres, els subministraments o els serveis només puguin ser
encomanats a un empresari determinat, per alguna de les següents raons:
que el contracte tingui per objecte la creació o adquisició d'una obra d'art o
representació artística única no integrant del Patrimoni Històric; que no
existeixi competència per raons tècniques; o que procedeixi la protecció de
drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial.

-

Quan el contracte hagi estat declarat secret o reservat, o quan la seva
execució hagi d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials
conforme a la legislació vigent, o quan ho exigeixi la protecció dels interessos
essencials de la seguretat de l'Estat i així s'hagi declarat de conformitat amb
el que es preveu en la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 19 de la LCSP.

-

Quan per una imperiosa urgència resultant d'esdeveniments imprevisibles
per a l'òrgan de contractació i no imputables a aquest, demandi una ràpida
execució del contracte que no pugui aconseguir-se mitjançant l'aplicació de
la tramitació d'urgència regulada en l'article 119 de la LCSP.
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-

Quan es presenti ofertes irregulars o inacceptables, sempre que en la
negociació s'inclogui a tots els licitadors que, en el procediment antecedent,
haguessin presentat ofertes conformes amb els requisits formals del
procediment de contractació, i sempre que les condicions inicials del
contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas es pugui
incrementar el preu de licitació ni modificar el sistema de retribució.

-

Quan els productes objecte de subministrament es fabriquin exclusivament
per a fins de recerca, experimentació, estudi o desenvolupament. Aquesta
condició no s'aplica a la producció en sèrie destinada a establir la viabilitat
comercial del producte

o a recuperar els costos de recerca i

desenvolupament.
-

Quan es tracti de lliuraments addicionals efectuats pel proveïdor inicial que
constitueixin bé una reposició parcial de subministraments o instal·lacions
d'ús corrent, o bé una ampliació dels subministraments o instal·lacions
existents, si el canvi de proveïdor obligués l'òrgan de contractació a adquirir
material

amb

característiques

tècniques

diferents,

incompatibilitats o a dificultats tècniques d'ús

donant

lloc

a

i de manteniment

desproporcionades. La durada de tals contractes, no podrà, per regla
general, ser superior a tres anys.
-

Quan es tracti de l'adquisició de productes en mercats organitzats o borses
de matèries primeres de subministraments que cotitzin en aquests.

-

Quan es tracti d'un subministrament concertat en condicions especialment
avantatjoses amb un proveïdor que cessi definitivament en les seves
activitats comercials, o amb els administradors d'un concurs, o a través d'un
acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.

-

Quan els contractes de serveis siguin la conseqüència d'un concurs de
projectes i, conformement a les normes aplicables hagi d'adjudicar-se al
guanyador. En cas que existeixin diversos guanyadors, s'haurà de convidar
a tots ells a participar en les negociacions.

-

En els contractes d'obres i de serveis, quan les obres o serveis que
constitueixin el seu objecte consisteixin en la repetició d'altres similars
adjudicats al mateix contractista mitjançant un procediment de licitació prèvia
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publicació del corresponent anunci de licitació, sempre que s'ajustin a un
projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat per aquest
procediment, que la possibilitat de fer ús d'aquest procediment estigui
indicada en l'anunci de licitació del contracte inicial, que l'import de les noves
obres o serveis s'hagi tingut en compte en calcular el valor estimat del
contracte inicial, i que no hagin transcorregut més de tres anys a partir de la
celebració del contracte inicial.
En els procediments de contractació en els quals s'apliqui algun dels supòsits
d'exclusió de publicitat abans relacionats, serà necessari sol·licitar ofertes,
almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte,
sempre que això sigui possible.
2.- Principi de concurrència.
CNC fomentarà la lliure participació de les empreses en els procediments
d'adjudicació mitjançant processos que garanteixin la concurrència i la selecció
competitiva de les diferents ofertes a la contractació sol·licitada.
3.- Principi de transparència.
Aquest principi implica:
1) La possibilitat que tots els participants en la licitació puguin conèixer prèviament
les normes aplicables al contracte que es pretén adjudicar, així com tenir la certesa
que aquestes normes s'apliquen d'igual forma a totes les empreses.
2) La fixació de terminis adequats per a la presentació d'ofertes, que hauran de ser
suficients per a permetre a les empreses realitzar una avaluació adequada, per a
esmenar la documentació presentada, per a valorar les ofertes i elevar la proposta
d'adjudicació i per a formular aquesta. Els terminis es fixaran, cas per cas, en
l'anunci de licitació.
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3) La fixació precisa i prèvia, en l'anunci de licitació, dels criteris aplicables per a la
valoració d'ofertes i l'adjudicació del contracte, que en tot cas haurà d'atendre's a
criteris directament vinculats a l'objecte del contracte.
4) La determinació clara i precisa de l'òrgan al qual li correspon efectuar la proposta
d'adjudicació i l'adjudicació del contracte.
5) Els contractes s'adjudicaran a la millor oferta sobre la base del criteri de millor
relació qualitat-preu, que s'avaluarà conformement a criteris econòmics i qualitatius
de conformitat amb l'article 145 de la LCSP. Els criteris qualitatius que estableixi
l'òrgan de contractació podran incloure aspectes mediambientals o socials sempre
que estiguin vinculats a l'objecte del contracte; a més, aquests criteris qualitatius
hauran d'anar acompanyats d'un criteri relacionat amb els costos el qual, a elecció
de l'òrgan de contractació, podrà ser el preu o un plantejament basat en la
rendibilitat com el cost del cicle de vida. L'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació
procedirà, en tot cas, en l'adjudicació dels contractes enumerats en l'art. 145.3 de
la LCSP.
4.- Principis d'igualtat i no discriminació.
Aquests principis comporten les següents exigències:
1) La descripció no discriminatòria de l'objecte del contracte. La descripció no ha
de fer referència a una fabricació o procedència determinades ni referir-se a una
marca, una patent, un tipus, un origen o una producció determinats, excepte si una
referència d'aquest tipus es justifica per l'objecte del contracte i va acompanyada
de la menció “o equivalent”.
2) La igualtat d'accés per als operadors econòmics de tots els Estats membres de
la Unió Europea. La societat contractant no haurà d'imposar cap condició que
suposi una discriminació directa o indirecta enfront dels licitadors, com per exemple,
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l'obligació que les empreses interessades en el contracte estiguin establertes en el
territori del mateix Estat membre o de la mateixa regió que l'entitat adjudicadora.
3) El reconeixement mutu de títols, certificats i altres diplomes. Si s'exigeix als
licitadors la presentació de certificats, títols o un altre tipus de documentació
justificativa, els documents procedents d'altres Estats membres que ofereixin
garanties equivalents hauran d'acceptar-se.
4) La proscripció de facilitar de manera discriminatòria, informació que pugui
proporcionar avantatges a determinats licitadors respecte de la resta.
5.- Principi de confidencialitat.
La societat no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors que aquests
hagin declarat confidencial. La confidencialitat afecta, en particular, als secrets
tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes.
El deure de confidencialitat de l'òrgan de contractació, així com dels seus serveis
dependents no podrà estendre's a tot el contingut de l'oferta de l'adjudicatari ni a tot
el contingut dels informes i documentació que, en el seu cas, generi directament o
indirectament l'òrgan de contractació en el curs del procediment de licitació.
Únicament podrà estendre's a documents que tinguin una difusió restringida, i en
cap cas a documents que siguin públicament accessibles.
El deure de confidencialitat tampoc podrà impedir la divulgació pública de parts no
confidencials dels contractes subscrits, com ara, en el seu cas, la liquidació, els
terminis finals d'execució de l'obra, les empreses amb les quals s'ha contractat i
subcontractat, i, en tot cas, les parts essencials de l'oferta i les modificacions
posteriors del contracte, respectant en tot cas el que es disposa en la normativa de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
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Per part seva, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual se
li hagués donat el referit caràcter o, que per la seva pròpia naturalesa, ha de ser
tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des
del coneixement d'aquesta informació, tret que els plecs o el contracte estableixin
un termini major que, en tot cas, haurà de ser definit i limitat en el temps.
V. SISTEMES PER A LA RACIONALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
Per a les operacions pròpies del seu trànsit, CNC podrà establir sistemes per a la
racionalització de la contractació, com ara acords marc, sistemes dinàmics
d'adquisició o l'homologació de proveïdors. El procediment per a ser inclòs, en cada
cas, en aquests sistemes, haurà de ser transparent i no discriminatori, havent de
publicar-se en el perfil del contractant de la societat.
VI. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L'òrgan de contractació principal serà el Consell d’Administració de CNC, seguit del
conseller delegat en qui aquell n'ha delegat les funcions, llevat de les indelegables
per llei, sense perjudici d’altres delegacions o desconcentració de competències
que puguin acordar-se, i a més, les persones a qui el Consell d’Administració o el
conseller delegat hagin apoderat de manera bastant.
Es pot preveure l’existència d’una Mesa de Contractació, en quin cas el Consell
d´Administració o el conseller delegat apoderaran els seus membres perquè per
majoria decideixin sobre la contractació.
VII. CONDICIONS D'APTITUD DEL CONTRACTISTA
Seran aplicable als contractistes els requisits de capacitat, prohibicions de
contractar i solvència regulats en els articles 65 a 92 de la LCSP. L'exigència de
classificació de l'empresari en els Registres Oficials de Licitadors i Empreses
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Classificades, que acredita les condicions d'aptitud de l'empresari, serà potestativa
per a CNC. No obstant això, els certificats de Registres de Licitadors i els certificats
Comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar, atorguen la presumpció
d'aptitud que refereix els articles 96 i 97 de la LCSP.

VIII. OBJECTE, PREU I DURADA DEL CONTRACTE
Resulten aplicables les normes dels articles 99 i 102 de la LCSP sobre l'objecte i el
preu respectivament.
Als efectes previstos en la LCSP, en quant siguin aplicable a CNC, el valor estimat
dels contractes es determinarà sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit i
conforme a les altres regles previstes en l'article 101 de la LCSP.
La revisió de preus podrà establir-se en els termes que resulten dels articles 103 i
següents de la LCSP.
Pel que fa a la durada del contracte, seran aplicables les previsions contemplades
en l'article 29 LCSP.
IX. CARÀCTER DELS CONTRACTES I JURISDICCIÓ COMPETENT
Els contractes que celebri CNC tindran la consideració de contractes privats
conforme a l'article 26.1.c) de la LCSP.
Les actuacions realitzades en la preparació i adjudicació dels contractes podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que es disposa en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, davant el titular del departament, òrgan, ens o organisme al qual estigui
adscrita en cada moment CNC o al qual correspongui la seva tutela o ostenti el
control o participació majoritària (art. 321.5 LCSP), tenint actualment l’Ajuntament
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de Lleida aquesta participació majoritària. La decisió que recaigui serà impugnable
davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, segons disposa l'article
27.1 d) de la LCSP.
Les qüestions relatives als efectes, modificació i extinció dels contractes seran
competència de l'ordre jurisdiccional civil conforme als articles 27.2 b) i 322 de la
LCSP.
X. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ
L'adjudicació dels contractes es realitzarà per algun dels procediments que
s'indiquen a continuació:
1. Procediment amb publicitat
a) Preparació del contracte.
Tots els procediments s'iniciaran amb un informe, que s'elevarà a l'òrgan de
contractació quan no sigui aquest directament el que promogui la contractació,
que determini la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrirse mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les, el cost aproximat del contracte, l'existència del
pressupost, el tipus de procediment proposat i l'adequació a cada cas del
principi de publicitat.
b) Decisió de contractar
L'òrgan de contractació adoptarà la seva decisió sobre l'inici del procediment.
Aquest, o qui gestioni la contractació, cas de delegació o apoderament, haurà
de redactar els pertinents plecs o termes de referència que detallaran, entre
d'altres, l'objecte i les condicions de la contractació (durada, preu, garanties, i
demés aspectes a considerar). Addicionalment, s'especificaran els criteris de
valoració, els terminis d'admissió d'ofertes, així com, si escau, el període
d'aclariments, els terminis per a l'esmena de defectes o errors i, si s'estima
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oportú, el procediment a seguir de requerir-se una modificació dels termes de
referència.

c) Publicació
L'anunci de licitació es publicarà en el Perfil de contractant, accessible a través
de la pàgina Web de la societat, El termini de presentació d'ofertes l'ha de fixar
l'entitat contractant tenint en compte el temps raonablement necessari per a la
preparació d'aquelles, sense que en cap cas aquest termini pugui ser inferior a
deu dies a comptar de la publicació de l'anunci de licitació al perfil de contractant,
tret que la urgència de la contractació requereixi un termini més breu.
Tota la documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà
disponible per mitjans electrònics des de la publicació de l'anunci de licitació.
d) Obertura d'ofertes
Les ofertes i sol·licituds de participació seran secretes i s'arbitraran els mitjans
perquè tinguin aquest caràcter.
L'obertura i valoració de les ofertes s'efectuarà per l'òrgan de contractació de la
licitació. Es podran sol·licitar els informes tècnics que s'estimin pertinents sobre
les ofertes presentades i, en el seu cas, requerir a les empreses que esmenin
els defectes que es detectin en la documentació presentada.
e) Adjudicació del contracte
L'adjudicació del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de la licitació
a favor de qui presenti la millor oferta, de conformitat amb el que es disposa en
l'article 145 de la LCSP, per acord, decisió o resolució motivada, que haurà de
notificar-se als candidats o licitadors i publicar-se en el perfil de contractant de
CNC. En el cas que no s'hagin presentat ofertes o les presentades siguin
inadequades, irregulars o inacceptables el procediment es declararà desert.
f) Formalització del contracte
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El contracte que celebri la societat CNC ha d'incloure, necessàriament, les
següents mencions (article 35 de la LCSP):
1) La identificació de les parts.
2) L'acreditació de la capacitat dels signants per a subscriure el contracte.
3) La definició de l'objecte i tipus del contracte, tenint en compte en la definició
de l'objecte les consideracions socials, ambientals i d'innovació.
4) Referència a la legislació aplicable al contracte.
5) L'enumeració dels documents que integren el contracte.
6) El preu cert, o la manera de determinar-lo.
7) La durada del contracte o les dates estimades per al començament de la seva
execució i per a la seva finalització, així com la de la pròrroga o pròrrogues, si
estiguessin previstes.
8) Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.
9) Les condicions de pagament.
10) Els supòsits en què procedeixi la modificació, si escau, i la resolució.
11) El crèdit pressupostari, programa o rúbrica comptable amb càrrec al qual
s'abonarà el preu, en el seu cas.
12) L'extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, en el seu
cas, s'imposi al contractista.
13) L'obligació de l'empresa contractista de complir durant tot el període
d'execució del contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu
d'aplicació.
2. Procediment negociat sense publicitat
L'òrgan de contractació de CNC podrà adjudicar contractes utilitzant el procediment
negociat sense publicitat únicament quan es doni alguna de les situacions previstes
en l'article 168 de la LCSP.
El procediment es tramitarà conformement a les especialitats previstes en l'article
170 de la LCSP.
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3. Contractes menors
Els contractes d'import inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres,
o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de serveis i subministraments, podran
adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti
amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte, sent precisa només l'aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura, així com el pressupost d'obra en el contracte d'aquesta classe.
XI. LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I PREVENCIÓ DEL CONFLICTE
D'INTERESSOS
El Consell d’Administració, com a Òrgan de Contractació principal, ha de prendre
les mesures adequades per lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i
prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interessos que
puguin sorgir en els procediments de licitació per evitar qualsevol distorsió de la
competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a
tots els candidats i licitadors.
A aquests efectes, el concepte de conflicte d'interessos abastarà, almenys,
qualsevol situació en què el personal que participi en el procés de licitació, que a
més participi en el desenvolupament del procediment d'adjudicació o pugui influir
en el resultat d'aquest, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic
o personal que pogués comprometre la seva imparcialitat i independència en el
context del procediment esmentat.
Aquelles persones que tinguin coneixement d'un possible conflicte d'interès ho
hauran de posar immediatament en coneixement de l’Òrgan de Contractació, de
conformitat amb el disposat a l’article 64 de la LCSP.
XII. PROTECCIÓ DE DADES
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Els contractes regulats en aquestes Instruccions que impliquin el tractament de
dades de caràcter personal hauran de respectar la normativa vigent en cada
moment.
Per al cas que la contractació impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter
personal del tractament de les quals sigui responsable CNC, aquell tindrà la
consideració d'encarregat del tractament.
XIII. SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ I NOTIFICACIONS.
Per a qualsevol mena d'informació addicional que es precisi en relació amb les
presents

Instruccions,

els

www.lallotjadelleida.com,

interessats

per

podran

correu

dirigir-se

electrònic

a

a
la

la

Web:
adreça:

cmorata@lallotjadelleida.com, i per escrit a la següent adreça: CENTRE DE
NEGOCIS I CONVENCIONS, S.A., Avinguda de Tortosa, 4, Lleida (C. P. 25005).
XIV. ENTRADA EN VIGOR
Les presents Instruccions de Contractació entraran en vigor l'endemà de la seva
aprovació pel Consell d'Administració de CNC, aplicant-se als expedients de
contractació que s'iniciïn a partir d'aquesta data.
CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS, S.A.
El Consell d'Administració

“DILIGENCIA: les presents Instruccions han estat aprovades per acord del Consell
d’Administració de data 27/07/2022“
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