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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ

1.- ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions
2.- DETERMINACIÓ
CONTRACTACIÓ:

DE

L’OBJECTE,

NECESSITAT

I

MOTIUS

DE

LA

2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
La contractació per part de l'Ajuntament de Manresa, com a prenedor, d’una pòlissa
d’accidents per al seu personal, en els següents termes:
L’Acord sobre condicions econòmiques socials i de treball dels funcionaris i el Conveni
col·lectiu del personal laboral preveuen, als seus articles 44 i 45, respectivament, una
indemnització per defunció, incapacitat o lesions en acte de servei, i diuen literalment
que, l’Ajuntament de Manresa mantindrà contractada una pòlissa d’assegurança per
defunció, incapacitat permanent, total o parcial, o lesions no invalidants permanents,
dels/de les seus/seves treballadors/es com a conseqüència d’accident laboral, per una
quantitat de 51.023 €. Aquesta indemnització s’entén sense perjudici de qualsevol altra
benefici que pugui correspondre per les mateixes causes.
 ASSEGURATS.
La totalitat del personal tant funcionari com laboral de l’Ajuntament de Manresa,
que presti els seus serveis a l’Ajuntament, i figurin relacionats en la RNT
(Relació Nominal de Treballadors), antic TC2 de la SS o qualsevol altre de
caràcter anàleg que provi la pertinença al col·lectiu.
El número de treballadors actual de l’Ajuntament de Manresa és de 643
persones, tal i com es relaciona a l’Annex II que s’adjunta al plec de clàusules.
Anualment es procedirà a la regularització de les altes o baixes que s’hagin
produït en el col·lectiu assegurat.
 COBERTURA PROFESSIONAL.
L’assegurança donarà cobertura als accidents corporals soferts durant l’exercici
de la professió, ofici o treball.
Incloent-hi els accidents esdevinguts ‘in itinere’, és a dir, aquells que succeeixin
durant el desplaçament entre el domicili i el lloc habitual de treball i a l’inrevés,
utilitzant els mitjans de locomoció idonis.
Quedaran exclosos de la garantia de l’assegurança els accidents esdevinguts
en el curs de la vida privada.
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 RISCOS COBERTS.
S’entén per accident la lesió corporal sobrevinguda a l’assegurat,
independentment de la seva voluntat i degut a una causa sobtada, externa i
violenta.
-

Mort per accident. L’assegurador garanteix el pagament del capital
pactat als beneficiaris designats, en cas de mort de l’assegurat com a
conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa, produïda
immediatament o dintre del termini de dos anys a comptar des de la
data de l’accident, o si transcorregut aquest termini es provés que el fet
és conseqüència del mateix.

-

Invalidesa (graus).
1. Gran invalidesa. L’assegurador garanteix el pagament del capital
establert, en cas de gran invalidesa, com a conseqüència d’un accident
cobert per la pòlissa.
S’entén per gran invalidesa, la situació d’incapacitat permanent absoluta
que determini la necessitat d’assistència per part d’una altra persona
per realitzar els actes més essencials de la vida.
2. Invalidesa permanent absoluta. L’assegurador garanteix, fins els 70
anys de l’assegurat, el pagament del capital establert, en cas
d’invalidesa absoluta d’aquest, com a conseqüència d’un accident
cobert per la pòlissa, produïda immediatament o dintre del termini de
dos anys a comptar des de la data de l’accident, o si transcorregut
aquest termini es provés que el fet és conseqüència del mateix.
S’entén per invalidesa permanent absoluta la situació física irreversible,
provocada per accident i originada independentment de la voluntat de
l’assegurat, determinant de la total ineptitud d’aquest per al
manteniment permanent de qualsevol activitat laboral o activitat
professional.
3. Invalidesa permanent total. L’assegurador garanteix, fins els 70 anys
de l’assegurat, el pagament del capital establert, en cas d’invalidesa
total d’aquest, com a conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa,
produïda immediatament o dintre del termini de dos anys a comptar des
de la data de l’accident, o si transcorregut aquest termini es provés que
el fet és conseqüència del mateix.
S’entén per invalidesa permanent total la situació física irreversible,
provocada per accident i originada independentment de la voluntat de
l’assegurat, determinant de la total ineptitud d’aquest per al
manteniment permanent de la seva activitat o professió habituals,
sempre que pugui dedicar-se a una altra de diferent.
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4. Invalidesa permanent parcial. L’assegurador garanteix, fins els 70
anys de l’assegurat, el pagament del capital establert, d’acord amb el
barem de la pòlissa d’accidents personals de l’entitat asseguradora
adjudicatària, en cas d’invalidesa parcial d’aquest, com a conseqüència
d’un accident cobert per la pòlissa, produïda immediatament o dintre del
termini de dos anys a comptar des de la data de l’accident, o si
transcorregut aquest termini es provés que el fet és conseqüència del
mateix.
S’entén per invalidesa permanent parcial aquella que sense arribar al
grau de total, ocasiona a l’assegurat una disminució no inferior al 33%
en el seu rendiment normal per a la seva activitat o professió habituals,
sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals de la mateixa.
S’assimilen a la invalidesa permanent parcial, rebent el seu mateix
tractament, les lesions permanents no invalidants entenen per tals
aquelles lesions, mutilacions i deformacions de caràcter definitiu que,
causades per un accident cobert a la pòlissa, suposin una disminució o
alteració de la integritat física de l’assegurat, sense que constitueixi
invalidesa permanent en qualsevol dels seus graus.
A efectes de la indemnització del sinistre d’invalidesa es prendrà com a
data de sinistre, la data de l’accident.
Seran considerats com a ACCIDENTS, entre d’altres, els següents:
A. Enverinaments, asfíxies
involuntària de gasos.

o

cremades

produïdes

per

aspiració

B. Ingestió per error o per acte criminal de tercers de productes tòxics o
corrosius, excloent intoxicacions degudes a l’abús de productes
alcohòlics, sedants, estimulants, estupefaents i al·lucinògens.
C. Infeccions quan l’agent patogen hagi penetrat en el cos per una lesió
produïda per un accident cobert per la pòlissa.
D. Insolacions, congestions, congelacions o d’altres inclemències del
temps o de la pressió atmosfèrica, si l’assegurat hi ha estat exposat a
conseqüència de l’accident.
E. Asfíxia per immersió.
F. Conseqüència de tot tipus de mossegades d’animals i picadures
d’insectes.
G. Conseqüències d’intervencions quirúrgiques i de tota classe de
tractaments mèdics si són motivats per un accident cobert per la
pòlissa.
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H. Els ocorreguts en accions de legítima defensa, així com els relacionats
per deure de solidaritat humana.
I.

Els sobrevinguts en situacions d’atacs d’apoplexia, esvaniments,
esvaïments, síncopes, crisis epilèptiques, alienacions mentals,
inconsciència o somnambulisme, sempre excloent els relacionats amb
l’embriaguesa, abús de sedants, estimulants, estupefaents o
al·lucinògens.

J. A títol exemplificatiu i no limitatiu, els derivats de l’ús, tant de passatger
com de conductor, de mitjans de locomoció terrestre, aquàtica o aèria,
així com els derivats de la conducció de qualsevol tipus de motocicleta,
automòbils, turismes d’ús particular, furgonetes, camions, vehicles de
tracció animal, cavalleries i bicicletes, sempre que el conductor
posseeixi el permís de conduir aquedat al vehicle que condueixi.
K. Tindran la consideració d’accidents de treball les lesions o mort i les
seves conseqüències que tinguin el seu origen en infart, embòlia,
vessament cerebral, i en altres similars, sempre i quan així ho
dictaminin els òrgans administratius o jurisdiccionals competents de la
Seguretat Social o òrgans que els substitueixin.
* S’indemnitzarà pel Consorci de Compensació d’Assegurances els sinistres de
caràcter extraordinari, de conformitat amb la normativa vigent en aquesta
matèria. L’entitat asseguradora es fa responsable de la correcta tarificació de la
prima del Consorci.
* QUADRE D’INVALIDESA. L’Ajuntament de Manresa admetrà com a vàlid, en
cas d’invalidesa parcial per accident, el quadre d’invalideses que l’entitat
adjudicatària tingui autoritzat per la Direcció General d’Assegurances, i que
s’aportarà juntament amb la proposta.
 CAPITALS ASSEGURATS.
Els capitals assegurats bàsics (susceptible de millora) seran els indicats a
continuació:
-

Mort ................................................................
Invalidesa
......................................................

51.023 €
51.023 €

No s’inclourien a la pòlissa les persones més grans de 70 anys.
 BENEFICIARIS.
Podran ser beneficiaris de la prestació les persones següents:
- En cas d’invalidesa, el propi assegurat.
- En cas de mort, es determinaran d’acord a les regles següents:
En primer lloc s’estarà a la designació efectuada per cada membre del
col·lectiu assegurat, bé el moment d’adherir-se a la pòlissa, bé en
qualsevol altre moment posterior, durant la vigència del contracte.
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És imprescindible que la sol·licitud de designació expressa de
beneficiaris estigui signada i datada per l’assegurat per tal de tenir
validesa.
En el supòsit que no hi hagués beneficiari designat s’aplicarà la
normativa de successions que correspongui segons el cas.
 CONDICIONS D’ADHESIÓ.
El col·lectiu assegurat podrà estar subjecte a variacions i incidències al llarg de
la vigència de la pòlissa d’assegurances. No obstant, la inclusió a la pòlissa és
automàtica, de manera que les persones que s’incorporin a l’Ajuntament, hi
estaran incloses a tots els efectes.
En cas de sinistre, l’Ajuntament de Manresa podrà demostrar la pertinença del
treballador al col·lectiu assegurat, a través de la RNT (Relació Nominal de
Treballadors), antic TC2, o un certificat.
La pòlissa contractada traspassarà el col·lectiu en bloc dels treballadors/res,
independentment de la situació laboral dels assegurats, sense necessitat de
complimentar cap tipus de qüestionari de salut ni d’aportació de l’historial
mèdic.
Lots: En aquest supòsit, per raó del seu objecte, la licitació d'una única pòlissa que
agrupa un col·lectiu de persones que ha de tenir una cobertura uniforme i sense cap
tipus de distinció, no admet fraccionament.
Codificació:
-

Codi nomenclatura CPV: 66512100-3 -- Serveis d’assegurances d’accidents.
Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.

-

Codi nomenclatura CPA: 65.12.11 -- Serveis d’assegurances d’accidents.
Reglament (CE) núm. 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23
d’abril de 2008.

2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada
El compliment dels Acords sobre condicions econòmiques socials i de treball
dels funcionaris i el Conveni col·lectiu del personal laboral vinculen a
l’Ajuntament de Manresa, i en aquest sentit, s’estima innegociable la vigència
d’una pòlissa d’assegurances que ofereixi una cobertura suficient en cas de
defunció, incapacitat permanent, total o parcial, o lesions no invalidants
permanents, dels/de les treballadors/es com a conseqüència d’un accident
laboral.
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3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
3.- Responsable del contracte
El tècnic supervisor i responsable del contracte serà el cap de Servei de
Contractació, Patrimoni i Inversions, Sr. Esteve Albàs Caminal.
4.- Pressupost base de licitació
El pressupost de licitació, per al període d’un any, de la pòlissa d’assegurança
d’accidents per al personal de l’Ajuntament de Manresa és de quinze mil euros
(15.000 €) impostos inclosos.
Es tracta d’un contracte de serveis d’assegurances, subjecte a l’impost sobre
primes d’assegurances (IPS) i exempt d’IVA.
No podran acceptar-se proposicions econòmiques que superin el preu màxim.
A tots els efectes s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors
comprenen, no només el preu del contracte, sinó també, tots els recàrrecs,
impostos legalment repercutibles i tributs d’aplicació.
Les proposicions desglossaran en la seva oferta la totalitat a pagar, diferenciant
les primes netes, recàrrecs i impostos que repercuteixen fins arribar a la prima
total, que no podrà superar el preu de licitació; i el cost unitari per treballador.
5.- Consignació pressupostària
La partida 20 9200 22400 de l'estat de despeses del Pressupost municipal per
a l'exercici 2020.
6.- Valor estimat
El valor estimat del contracte, contemplant la pròrroga per una nova anualitat i
la modificació prevista, és de trenta-tres mil euros (33.000 €), impostos
inclosos.
7.- Terminis d’execució màxims
El contracte tindrà una vigència inicial d’un any, a comptar des del dia que es
fixi en el moment de l’adjudicació, previsiblement a 1 de juliol de 2020.
L'Ajuntament de Manresa podrà, si ho creu convenient, renovar-lo per una nova
anualitat. El contracte es podrà denunciar amb un mínim de 2 mesos
d'antelació al seu venciment.
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Ordinària.
9.- Criteris per a l’adjudicació
CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENTE (fins a 94 punts)
Concepte

Puntuació màxima

Rebaixa en l’import de la prima anual
a pagar per l’Ajuntament
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no
millorin el preu de licitació.

fins a 40 punts

L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la
puntuació màxima de 40 punts.
La resta d’ofertes seran valorades de forma
proporcional de conformitat amb la següent fórmula:
[(pressupost de licitació - oferta valorada) x 40]
--------------------------------------------------------------------(pressupost de licitació - millor oferta)
Les ofertes econòmiques considerades seran
aquelles que no siguin anormalment baixes o
desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge
de les quals no sigui més de 10 punts superiors a la
mitjana dels percentatges de baixa de les diferents
ofertes. Quan una oferta econòmica no pugui ser
considerada, quedarà exclosa de la licitació, sempre
que un cop realitzada l’oportuna audiència al licitador
afectat quedi confirmat aquest valor anormalment
baix o desproporcionat.
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana
aritmètica de les ofertes admeses al procediment,
llevat de les dues ofertes més altes i les dues més
baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es i
tindran en compte per al referit càlcul. Quan el
nombre d’ofertes admeses al procediment sigui
inferior a 7, per calcular la mitjana aritmètica no es
tindran en compte l’oferta més alta ni l’oferta més
baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses al
procediment sigui inferior a 5, per calcular
l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte
totes les ofertes admeses.
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En el supòsit que hi hagi una sola oferta, el llindar de
la temeritat es fixa, en un percentatge superior al
20% del preu de licitació.
Retorn per no sinistralitat
S’atorgarà un (1) punt per cada 1% del preu de la
prima que l’adjudicatari es comprometi a retornar al
prenedor de la pòlissa, anualment, calculat sobre la
base del 85% de la prima neta – sinistres (pagats,
reservats o ocorreguts i no comunicats), fins a un
màxim de 20 punts.
Ampliació de cobertures
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fins a 20 punts

fins a 20 punts

Es valorarà l’augment del capital assegurat, en relació
al mínim fixat en el conveni (això és 51.023 €) fins a
un màxim de 20 punts.
S’atorgaran 4 punts a l’oferta més avantatjosa, per a
cada situació de risc, i la resta es puntuaran
linealment.
-

Mort
Gran invalidesa
Invalidesa absoluta
Invalidesa total
Invalidesa parcial

Millores

fins a 7 punts

Cada millora proposada en els termes següents es
valorarà en 1 punt.


Despeses
d’atenció
psicològica
als
beneficiaris del difunt assegurat, per causa
d’un accident cobert per la pòlissa (màxim 5
sessions- 1.500€)



Despeses
d’atenció
psicològica
als
assegurats, afectats d’incapacitat permanent
absoluta o gran invalidesa derivada d’un
accident cobert per la pòlissa (màxim 5
sessions- 1.000€)



Servei d’assessorament legal i fiscal per a la
tramitació i liquidació de l’impost de
successions i altres límits legals.
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Despeses d’adaptació del domicili (màxim
1.000€) en cas d’invalidesa permanent
absoluta o gran invalidesa.



Despeses d’adaptació del vehicle (màxim
1.000€) en cas d’invalidesa permanent
absoluta o gran invalidesa.



Abonament de les despeses d’adquisició
d’una cadira de rodes en cas d’invalidesa
permanent absoluta o gran invalidesa
(màxim 1.000€).



Avançament de la indemnització per mort
per accident.
Si com a conseqüència d’un accident cobert
per la pòlissa i ocorregut durant el període
de vigència de la mateixa, es produís la mort
per accident de l’assegurat, la companyia
anticiparà als beneficiaris acreditats com a
tal fins a 6.000€ en el termini de 48 hores
laborables, amb una simple comunicació del
prenedor, via fax o mail, informant de la mort
i aportant el certificat de defunció, amb la
finalitat de que els beneficiaris puguin fer
front a les despeses derivades de la mort.

Salari mínim de ciutat

fins a 7 punts

La declaració del licitador de remunerar la totalitat del
personal destinat, directe o indirectament, a l’execució
del contracte, amb un salari igual o superior a
15.000€ anuals bruts (referits a un tipus de jornada
completa; o proporcionalment en cas de jornades
reduïdes) és puntuarà amb un total de 7 punts.
10.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica
D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP s’eximeix, en aquest cas, als licitadors
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, si bé es
requereix que:


Disposin d’un volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte (això és, 24.750,00€).
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Hagin dut a terme serveis equivalents a l’objecte d’aquest contracte, en els
últims tres anys, amb un import anual acumulat que sigui igual o superior al
70 % de l’anualitat mitjana del contracte (això és, 11.550,00€).

D’acord amb les previsions de l’article 159.4, lletra a) de la LCSP, els licitadors
hauran d’estar inscrits en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya, en la data final de presentació d’ofertes.
No obstant, l’obligació operarà sempre que no es vegi limitada la concurrència.
Així, en el supòsit que concorri una única empresa a la licitació, o fins i tot varies, i
no estigui/n inscrita/es al RELI o ROLECE, l’acreditació de la capacitat, solvència i
absència de prohibicions de contractar es podrà efectuar en la forma establerta
amb caràcter general. No podent admetre’s en la resta de supòsits (quan algun
dels licitadors sí estigui inscrit), aquelles empreses no inscrites.
11.- Mesa de contractació.
No hi ha mesa de contractació.
12.- Garanties exigibles
No es requerirà constitució de garantia definitiva, tal com preveu l’article
159.6.f) de la LCSP.
13.- Drets i obligacions
OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI. Són obligacions de l’adjudicatari:
a) Satisfer les indemnitzacions d’acord amb les normes següents:
-

L’entitat asseguradora està obligada a satisfer les indemnitzacions
al final de les investigacions necessàries per establir l’existència del
sinistre.

-

Si en el termini legalment establert l’assegurador no indemnitza, per
causa no justificada o que li fos imputable, la indemnització
s’incrementarà segons el previst en l’article 20 de la Llei 50/1980,
de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, en la seva nova
redacció donada per la Llei 30/1995, de 8 de novembre.

b) Compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
L’adjudicatari, i tot el seu personal, se sotmeten als preceptes de la nova Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades, en relació amb les dades personals a les quals es
tingui accés durant la vigència de la pòlissa.
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OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT. L’Ajuntament de Manresa estarà obligat a:
a) Abonar a l’asseguradora la prima establerta en el contracte com a
contraprestació a la cobertura que rep del contractista.
b) Comunicar a l’asseguradora els accidents ocorreguts a la major brevetat.
14.- Condicions especials d’execució del contracte
1) El contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord
amb el que preveu la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes.
2) El contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació
sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.
3) El contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per prevenir,
controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó de
sexe.
4) Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries
d’aquest contracte hagin de fer per executar-lo han d’efectuar-se
necessàriament entre persones que es trobin en situació legal d’atur conforme
al que preveu l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat
laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures
legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral, o persones que
disposin del certificat de discapacitat.
5) L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones
treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte.
6) Salari mínim de ciutat. El compromís de remuneració salarial de la totalitat del
personal destinat, directe o indirectament, a l’execució del contracte, igual o
superior a 15.000€ anuals bruts, referits a un tipus de jornada completa, oferta
com a millora pel licitador, passarà a tenir, en cas que la seva oferta resulti
adjudicatària del contracte, la consideració de condició especial d’execució.
El incompliment podrà donar lloc a la imposició de penalitzacions.
A aquests efectes, el contractista aportarà anualment, i sempre que sigui
requerit:
 RNT (Relació Nominal de Treballadors), antic TC2.
 RLC (rebut de liquidació de cotitzacions), antic TC1.
7) El licitador vetllarà per afavorir la formació en el lloc de treball, i el compliment
dels Convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
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15.- Forma de pagament
L’abonament de l’import anual de la prima es realitzarà dins dels tres (3) mesos
següents a la data d’inici dels efectes del contracte, o de la seva pròrroga,
prèvia presentació de la factura electrònica per part de l’entitat asseguradora,
que serà conformada pel servei corresponent.
El retard o mora de l’Ajuntament en el pagament de la prima no implicarà la
resolució del contracte ni alliberarà a l’entitat asseguradora de l’obligació
d’atendre els sinistres que es produeixin.
16.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
La prima de l’assegurança es mantindrà invariable al llarg de la vigència del
contracte, sens perjudici de les regularitzacions anuals derivades de l’increment
o disminució del nombre d’assegurats.
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17. Causes especials de resolució del contracte
Són causes d’extinció del contracte les que estableixen els articles 211 i 313 de la
LCSP, i les causes de resolució següents:
a) Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del mateix,
sense el consentiment de l’Ajuntament.
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 el sector públic enumerades a l’article 71 de la LCSP amb posterioritat a
l’adjudicació del contracte.
d) L’extinció de la personalitat jurídica del contractista.
e) El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.
f)

El compliment del termini establert en el contracte.

g) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a
tals en els plecs o en el contracte.
18.- Cessió
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de
l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció
efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits
següents:

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

Número de Referència: DX634V2MYBVC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució
sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada
per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del
contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se
l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de
liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració,
la solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no
estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en
escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions
que correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
19.- Compromís d’adscripció de mitjans
No procedeix.
20.- Modificacions de contracte
La pòlissa d’assegurança es contracta a risc i ventura de l’entitat asseguradora,
el preu i condicions ofertades no seran modificats durant la seva vigència.
Llevat que, en els termes que estableix l'article 204 de la LCSP, un canvi en
l’Acord sobre condicions econòmiques socials i de treball i/o el Conveni
col·lectiu dels treballadors requerís una modificació per ampliació de cobertures
o garanties.
D’altra banda, la pòlissa serà objecte de regularització, anualment, a efectes
d’incorporació les altes o baixes de treballadors que es vagin produint, sense
que això comporti una modificació de l’assegurança.
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21.- Criteris de desempat en cas d’igualació d’ofertes.
De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, i a la falta d’altra previsió, l’empat
entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte
es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació
d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas
d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en
inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de
les empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest
apartat l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no
amb caràcter previ.
La cap de la Unitat de Contractació
Lourdes Castells Castany

L’Alcalde i Regidor d’Hisenda
Valentí Junyent Torras
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