Informe Justificatiu per a l’inici d’expedient de contractació del SERVEI
PREVENTIU D’AMBULÀNCIES ALS ACTES CULTURALS, ESPORTIUS O DE
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ORGANITZATS O AMB PARTICIPACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.

Dirigit a : Secretaria
Emès : Tècnica de Salut Pública
Adreçat: Unitat de Contractació
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1.OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El servei que es vol contractar és el de serveis preventius sanitaris (ambulàncies) en
actes culturals, esportius i de promoció de la ciutat organitzats per l’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda.
CPV 34114121-3/ 85143000-3
2.JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
El dia 31 de desembre de 2018 finalitza el contracte que tenim amb l’empresa GRUP
LA PAU que és l’empresa adjudicatària que actualment presta el servei.
La contractació es durà a terme segons el que estableix el Decret 82/2010 de 29 de
juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. I el Real Decret 836/2012
de 25 de maig per qual s’estableixen les característiques tècniques, l’equipament
sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.
Les necessitats de Serveis Preventius anuals són les següents:

1. Ambulàncies tipus A2 o de transport col·lectiu: destinades al transport conjunt de
malalts i el trasllat del qual no té caràcter d’urgència i no estan afectades per malalties
infecto-contagioses i el personal associat a aquest tipus de preventiu.
2.Ambulància tipus B: Destinades a proporcionar un suport vital bàsic i atenció
sanitària inicial i el personal associat a aquest tipus de preventiu
3. Ambulància tipus C: Destinades a proporcionar suport vital avançat i el personal
associat a aquest tipus de preventiu
Punt d’atenció mèdica o carpa pneumàtica i el personal associat a aquest tipus de
preventiu.

Criteris generals a licitar
En la preparació d’aquest procediment dels tres serveis no s’han realitzat consultes
prèvies amb tercers ni consultes preliminars amb òrgans independents
L’estalvi per a l’Ajuntament que comporta la licitació és la contractació amb capítol 1
en sou de les diferents categories:
Socorrista/ Tècnic d’emergències sanitàries, Infermer/a: DUI, Ajudant tècnic sanitària,
Metge/ssa, Tècnic en transport sanitari, conductor, Tècnic en transport sanitari,
ajudant, Conductor, Aux. Administratiu.
I també estalvi al no comprar els vehicles sanitaris, tipus A2, B i C
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb el que disposa l’article 145 i 148 LCSP, els criteris d’adjudicació es
basaran en la millor relació qualitat preu, i és necessari establir les fases del cicle
productiu de l’objecte del contracte que son les següents:


La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a la prestació
del servei.
Altres costos o criteris:



Contractació i formació de recursos humans.

D’acord amb el que disposa la LCSP, és necessari incorporar als criteris d’adjudicació
qualsevol millora social i/o mediambiental, vinculada a qualsevol de les fases del cicle
productiu que prèviament hem descrit i que comporta una millora qualitativa o
quantitativa que cal ponderar en el preu del contracte i així aconseguir una
contractació eficaç i eficient. Per tant, es proposen els següents criteris d’adjudicació:
Disposar d’un Pla d’igualtat entre homes i dones i aplicar-lo voluntàriament o be la
igualtat efectiva de retribucions entre homes i dones.
Les millores ofertades pels licitadors en aquests criteris d’adjudicació tenen la
consideració de condicions especials d’execució i poden comportar la resolució del
contracte el seu incompliment.
4. JUSTIFICACIÓ DE DIVISIÓ EN LOTS
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una
realització i aprofitament individual i funcional que puguin ser executades de forma
independent. A més, caldria exigir una coordinació i planificació dels treballs per a una
correcta execució global de les prestacions que resultaria desproporcionada per a les
finalitats d’interès públic que es persegueixen en la seva execució, raó per la qual es
pot concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent
sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El càlcul del pressupost base de licitació s’estableix a partir del càlcul de l’esforç que
suposarà la realització de les tasques per a la prestació dels serveis objecte del
contracte.
El pressupost base de licitació es calcula a partir dels costos directes i indirectes
imputables a l’objecte del contracte. En els costos directes s’han de determinar
necessàriament els costos de personal que s’estima necessari per a la prestació de
l’objecte del contracte.
Aquest pressupost inclou la totalitat de l’objecte que integra el contracte i els costos
que li són imputables. Per tant, en el contracte de serveis que es proposa, el
pressupost s’ha determinat d’acord amb els següents costos:
Costos directes de personal 60%:
Costos indirectes:
Despeses general 30%:
Benefici industrial 10%:

7.521’60 €
3.760’80 €
1.253’60 €

Necessitats de vehicles i personal tècnic
AMBULÀNCIA TIPUS A2 (TSA) ……………………………………………………..
AMBULANCIA TIPUS B (ASVB) i dotació de personal (2 TTE)………….............
AMBULANCIA TIPUS C (ASVI) i dotació de personal (1 TTE + 1 DUI)…………
AMBULÀNCIA TIPUS C (ASVA) I dotació de personal (1 TTE + 1 METGE)…..
AMBULÀNCIA TIPUS C (ASVA) + PMA (carpa) i dotació de personal
(TTE+DUI+METGE)…………………………………………………………………..…

3 h/any
109.5 h/any
13 h/any
17 h/any

TOTAL HORES …………………………………………………………………………

173.5 h/any

31 h/any

6. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRORROGUES DEL CONTRACTE

AMBULÀNCIA A2………………………………………......................

VALOR

60’00€ preu/h x 3h = 180 €

AMBULANCIA B (ASVB) i personal (2 TTE)…………… 54’00 € preu/h 54 x 109.5 h = 5.967€
AMBULANCIA C (ASVI) i personal (1 TTE + 1 DUI)…............... 69’50 € preu/h x 13 h =1.807€
AMBULÀNCIA TIPUS C (ASVA) i dotació de personal (1 TTE + 1 METGE)
89’00 € preu/h x 17 h………………………………………………………………………….. = 1.513€
AMBULÀNCIA C (ASVA) + PMA (punt d’atenció mèdica ) i personal (TTE+DUI+METGE)
……………………………………………………………………….. 99’00 € preu/h. x 31 h = 3.069 €

TOTAL ANUAL…………………………………………………………………..
exempt d’IVA

12.536 €

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de, vint i cinc
mil, setanta dos euros 25.072 €
No correspon aplicar la quota de l’IVA, segons article 20.1.15 de la llei 37/1992 de 28
de desembre de 1992 reguladora de l’impost.

Pressupost anual
El pressupost anual previst és de dotze mil, cinc-cents trenta-sis euros, 12.536,00 €
anuals (IVA exclòs). S’ha calculat en base a un preu hora de diferents serveis (IVA
exclòs) per un màxim de 173’5 hores anuals .
Les empreses interessades hauran d’especificar el preu hora i el preu anual del
servei .
El pressupost per al 2019 anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 4224/31112279999. Salut Pública. Treballs realitzats altres empreses del Pressupost 2019
per un import de dotze mil, cinc-cents trenta-sis 12.536,00 € (IVA exclòs). No
correspon aplicar L’IVA. segons article 20.1.15 de la llei 37/1992 de 28 de desembre
de 1992 reguladora de l’impost.
El pressupost per al 2020 anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 4224/31112279999. Salut Pública. Treballs realitzats altres empreses del Pressupost 2020
per un import de dotze mil, cinc-cents trenta-sis 12.536,00 € (IVA exclòs (IVA exclòs).
No correspon aplicar L’IVA. segons article 20.1.15 de la llei 37/1992 de 28 de
desembre de 1992 reguladora de l’impost.

Pressupost estimat del contracte
L’import total estimat del contracte amb les possibles pròrrogues es fixa en la quantitat
de, quaranta quatre mil, noranta-dos 50.144,00 € (IVA exclòs).
No correspon aplicar l’IVA
ANY

Import net

2019

12.536 €

2020

12.536 €

2021

12.536 €

2022

12.536 €

TOTAL

50.144 €

Forma de pagament
El preu es pagarà de forma mensual, contra factura o certificació degudament
conformades.
Durada del Contracte
La vigència d’aquest contracte serà de dos anys naturals, a partir de l’1 de gener de 2019
amb possibilitat de prorrogar-lo anualment dos anys mes.

Extingit el contracte, el/la contractista queda obligat/da a la prestació del servei fins
que s’adjudiqui a un/a nou/va contractista, sense que en cap supòsit aquest termini
pugui ser superior a 6 mesos.
Durant aquest període el contracte es regirà igualment per les condicions estipulades
en aquest plec.

7. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I
FINANCERA DE LES EMPRESES.
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en
aquest procediment d’adjudicació és la següent:
Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es
trobin en supòsits de prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent
solvència:
- Solvència econòmica i financera
a) Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims anys
disponibles, en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari,
per un import mínim de 25.072 euros
L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera
s'efectuarà:
a) Mitjançant l'aportació dels comptes anuals i declaració de l'empresari indicant el volum
de negocis global de l'empresa.

Solvència tècnica i professional: requisits del contractista

a) Tots els vehicles hauran de tenir una antiguitat inferior a cinc anys i en cap cas
superaran els 400.000 kilòmetres.
b) Tenir experiència prèvia en la realització dels treballs en l’àmbit de l’objecte del
contracte en els darrers cinc anys, per un import anual de 12.536 euros.
c) Disposar de la certificació UNE 179002:2008 (serveis sanitaris. Sistemes de gestió de
la qualitat per a empreses de transport sanitari).
d) Disposar de la formació dels professionals sanitaris tal i com estableix el Real Decret
710/2011, de 20 de maig.

8. PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIÓ EN LES OFERTES
Els criteris avaluables de forma automàtica a tenir en compte a l’hora de considerar
quina és la proposició econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els
que tot seguit s’indiquin, d’acord amb la ponderació que es detalla per cadascun d’ells
S’atorgaran un màxim de 50 punts distribuïts de la manera següent:
Criteris valorables de forma automàtica: fins a 50 punts
Oferta econòmica a puntuació es calcularà a partir del percentatge de millora realitzat
sobre el preu unitari ...................................................................................fins 45 punts
La puntuació es calcularà a partir del percentatge de millora realitzat sobre el preu unitari de
licitació mitjançant la següent formula:

-

Pi = Bi * Pmáx / (∑Bi/n +10)

On,
-

Pi
Pmàx
∑Bi/n

-

Bi

Puntuació obtinguda per l’oferta
Puntuació màxima segons plec de condicions
Baixa màxima expressada en percentatge sobre el pressupost de
licitació
Baixa de l’oferta i que es valora.

Serà considerada desproporcionada o temerària la baixa de tota proposició econòmica
segons el que disposa l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, RD 1098/2001
No es valorarà cap oferta econòmica que presenti minoració en els sous de personal
per sota del que estableix el Conveni d’aplicació en relació al conveni col·lectiu estatal
d’empreses de serveis preventius, regulador del sector.
En cas de baixa desproporcionada, l’oferta econòmica es valorarà amb 0 punts.

Es consideraran baixes desproporcionades aquelles que:
 Si es presenta un licitador, sigui inferior al 25% del pressupost base de
licitació.
 Si es presenten dos licitadors, l’oferta que sigui inferior ho sigui en més del
20% a l’altre oferta
 Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes
siguin inferiors al 10% de la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El
càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les proposicions presentades,
excepte la superior al 10% de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes
d’aquest càlcul. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior al 35%.
 Si es presenten quatre o més propostes, quan determinada o determinades
ofertes siguin superiors al 10% de la mitja aritmètica de les ofertes
presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les proposicions
presentades, excepte la superior al 10% de la mitja, la qual restarà exclosa
a efectes d’aquest càlcul.
Millora : igualtat entre retribucions entre homes i dones, o be l’empresa disposi d’un pla
elaborat
d’igualtat
efectiva
entre
homes
i
dones
i
l’apliqui
voluntàriament...................................................................................................5 punts.

Criteris objectiu en el cas d’igualació de proposicions
En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista de criteris
objectius d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els
següents criteris de preferència :
1er) A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un numero de
treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge.
Article 43 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social.
2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d’exclusió, segons criteris i requisits establerts
al LCSP.
9. VARIANTS
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
10. GARANTIES

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant,
el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva
equivalent al 5% del preu d’adjudicació iva exclòs .
11. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
11.1 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI
A) Obligacions generals
a) Complir rigorosament amb les obligacions laborals, fiscals, socials, de prevenció de
riscos, de protecció mediambiental, d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i
de tota altra índole envers els empleats i empleades que l’adjudicatari posi a
disposició del servei. En cap cas la realització de les activitats no suposarà cap
relació laboral entre l’Ajuntament i el col·lectiu de professionals contractats per
l’empresa adjudicatària.
b) Prestar de forma directa el servei, amb prohibició absoluta de cedir-lo o
sotsarrendar-lo, salvat de l'autorització expressa de l'Ajuntament, la qual només
podrà ser atorgada per causes extraordinàries justificades degudament.
c) Sotmetre’s en tot moment a les ordres, observacions o indicacions que, respecte
del servei, dicti l’Ajuntament a través dels responsables tècnics.
d) L’adjudicatari haurà de presentar mensualment a l’Ajuntament (tècnic/a responsable
del contracte) els certificats TC1 i TC2 on constin els treballadors i treballadores
contractats per aquest servei .
e) Comunicar en el termini de 24 hores per escrit al Servei de Salut Pública de
l'Ajuntament de Santa perpètua qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o
entorpir el servei prestat.
f)

Els treballs que es desenvolupin per a la gestió de les diferents accions a portar a
terme s’han de regir per allò que vingui especificat en aquest plec de prescripcions
tècniques, en l’apartat corresponent i, en el seu defecte, han d’obtenir en tot
moment els vistiplau de l’Ajuntament.

g) Complir amb l'horari del servei acordat entre l'adjudicatari i l'Ajuntament, es lliurarà
petició 15 dies abans del servei sol.licitat d’acord amb el que disposen els presents
plecs i l’oferta presentada.
h) Presentar amb la periodicitat marcada tots els informes d’activitats i memòries.
i)

Complir amb allò que estableix el conveni col·lectiu del Sector de treball per a
empreses i treballadors/es de malalts i accidentats en ambulància (Transport
sanitari)

j)

L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que la realització d’activitats
poguessin ocasionar tant als usuaris com als béns municipals quedant subjecte a
indemnitzar els perjudicis produïts en la prestació del servei. A aquests efectes,
subscriurà una pòlissa de responsabilitat civil per un import mínim de 50.000 euros

j) Qualsevol altre obligació que estableixi la legislació vigent.
B) Obligacions pel que fa als professionals contractat

a) Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per
executar amb l’adequada qualitat i eficàcia l’objecte del contracte.
b) Tant l’empresa com l’Ajuntament designaran un responsable de la coordinació i
seguiment del Servei. Per part de l’ajuntament la responsable serà la tècnica de
Salut Pública.
Seran funcions d’aquests representants:
El seguiment del contracte per la manteniment de la qualitat en la prestació del
servei preventiu sanitari.
La resolució de possibles incidències i adaptacions en el servei si s’escau per al
seu correcte desenvolupament.
c) Al finalitzar l’any el licitador haurà de presentar una memòria del servei on es
recullin les dades vinculades a les gestions i intervencions sanitàries
realitzades.
d) S’ha d’informar a la tècnica de Salut Pública de qualsevol anomalia durant la
prestació del servei preventiu.
e) L’empresa adjudicatària haurà de contractar el personal necessari per atendre
les seves obligacions. Els professionals contractats hauran de reunir els
requisits de capacitació professional necessari.

L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació
acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions fiscals i socials.

11.2 DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
A) Drets de l'Ajuntament
L'Ajuntament té les potestats següents en relació a aquest contracte de serveis:
a) Quan prevalgui l' interès públic, pot ordenar modificacions del servei prestat.
b) Modificar els calendaris i les hores d’inici i d’acabament dels serveis preventius
sanitaris.
c) Exercir el control permanent de l'execució del servei.
d) Efectuar les tasques de supervisió i seguiment del compliment del contracte
mitjançant el tècnic/a responsable del contracte.
e) Sol·licitar a l'empresa adjudicatària els informes, documentació o resultats que
consideri adients.
f) Qualsevol altre dret que estableixi la legislació vigent.
B) L'Ajuntament s'obliga a:
a) Aportar els espais i el material mobiliari i d’infraestructura necessaris per a dur
a terme satisfactòriament les tasques de treball intern, les activitats
programades i la coordinació.
b) Posar en coneixement de l’adjudicatari informació rellevant i que pugui incidir
en el desenvolupament correcte del servei.
c) Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el seguiment de la
relació contractual.

d) Encarregar-se de la difusió pels mitjans que consideri oportuns.
e) Facilitar les coordinacions entre el responsable de l’empresa adjudicatària i els
i les professionals de l’Ajuntament o altres administracions sempre que es
consideri oportú.
f) Abonar al contractista el preu adjudicat establert quan s'acompleixi amb el
servei contractat.
12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Són condicions especials d’execució aquelles que es consideren necessàries i
substancials per l’acompliment de l’objecte del contracte i el seu incompliment pot
comportar la resolució del contracte.
En la present licitació es consideren condicions especials d’execució del contracte les
següents:
L’empresa contractista disposarà d’un pla d’igualtat o la retribució salarial igualitària
entre home i dona.
13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Un cop perfeccionat el contracte, el contracte només podrà modificar-se per raons
d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i
concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
14. REVISIÓ DE PREUS
L’ adjudicatari no té dret a la revisió de preus, ateses les característiques i durada del
contracte.
15. RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament es realitzarà mensualment prèvia presentació i aprovació de la factura.
16. RÈGIM DE PENALITATS
19.1. Les penalitats en que pugui incórrer l'adjudicatari en el compliment de l'objecte del
contracte es qualificaran de molt greus, greus i lleus.
A). Incompliments molt greus:
1) L’ incompliment de les condicions especials d’execució del contracte en aquest
plec, les quals també poden comportar la resolució del contracte.
2) La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment de
les condicions establertes.
3) L'incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal.
4) La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessament
de la prestació del servei sense que concorrin les circumstàncies legals que la
legitimin.
5) La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de
l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte.
6) La no utilització dels mitjans humans i/o tècnics ofertats.
7) La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
8) Reiteració en la comissió de faltes greus.

B) Incompliments greus:
1) Tractes incorrectes amb els usuaris.
2) L’ incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les

prestacions.
3) Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que

no impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
4) Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les condicions

fixades en el present Plec de condicions.
5) La sistemàtica prestació defectuosa o irregular del servei.
6) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de

Seguretat Social.
7) L’ incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals
8) Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització
del servei
9) Facturació incorrecta.
10) Reiteració en la comissió de faltes lleus.
C) Tindran caràcter d' incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment i
que infringeixin d'alguna manera les condicions establertes en el Plec de condicions,
sempre que siguin en perjudici lleu del servei.
16.2. Penalitats.
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes
són les següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 50% com a màxim del preu
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Procediment sancionador
La imposició de sancions es realitzarà per acord de l'òrgan de contractació, prèvia
incoació d'expedient administratiu, i donant la corresponent audiència al contractista.

A)

En el supòsit de faltes lleus, serà suficient Decret d’Alcaldia, sense necessitat
d'iniciar procediment sancionador.

B)

En tot cas, es donarà audiència al contractista i, quan correspongui a l'entitat
avalista, per un termini mínim de 10 dies, perquè puguin al·legar els descàrrecs que
convinguin a la seva defensa, observant-se les garanties jurídiques-administratives
prescrites en la legislació vigent i, concretament, en la Llei 39/2015, de règim jurídic de

C)

les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
La resolució de l'expedient la farà l'òrgan que tingui atribuïda la competència
respecte del tipus de falta de que es tracti.

D)

L' import de les sancions econòmiques podrà ser descomptat per l'Ajuntament,
dels pagaments que es realitzin a favor de l’adjudicatari per l'execució del servei´

E)

17.INDEMNITZACIONS
Amb independència de la sanció corresponent, l'empresa adjudicatària indemnitzarà a
l'Ajuntament per la manca total, deficient o incompleta prestació del servei per part
d'aquell i sempre que els esmentats fets ocasionin un perjudici a la Corporació al suplir
aquesta la feina de l'adjudicatari per medis propis o aliens.
18. TERMINI DE GARANTIA
3 mesos
19. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Ateses les característiques del contracte no es permet la seva cessió.
20. SUBCONTRACTACIÓ
No es permet la subcontractació. Ateses les característiques i qualitats que han estat
objecte de valoració i consideració determinant per a l’adjudicació de la millor relació
qualitat preu del contracte, no es permet la subcontractació.
21.- PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL
L’adjudicatari haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per un mínim de
50.000 euros.

22.- PRESTACIÓ/LLIURAMENT DELS SERVEIS A LICITAR
:Es lliura la previsió anual d’actes i dates aproximades de realització. Les dates poden
variar.

Activitats Esportives
Activitats
Campionat Automodelisme

Data
24 setembre

Hores
7

Cursa “La Milla”
Open BTT Festa Major Hivern
Cross Parc de la Ribera (marge dret)
Festa de l’esport
Cross CEIP BERNAT
Cross CEIP STA. PERPÈTUA
Cross CEIP SANTIGA
Cross CEIP LA FLORIDA
Competició judo Festa major
Campionat de Judo
Cursa els 10 de Santa

11 març
PENDENT
4 febrer
2 Juny
19 maig
5 maig
22 Abril
12 maig
Setembre
Oct. o nov.
3 juny

3
7
4
7
3
3
3
3
2
4
4
4

Competició natació
Passejada Gent gran
Open BTT Festa Major estiu
Cursa Festa major
Campionat patinatge
Festival Patinatge
Cursa nocturna 8 km
Cultura
Activitats
Nadal al parc

ASVA Clínica M. a
l’arribada
ASVB + DEA
ASVB + DEA
ASVA
ASVA
ASVB PENDENT

6
6.5
4
2
12

Desembre

4

ASVB

Octubre

2

ASVI

Hores
7

Tipus Transport
ASVB

5 gen
3 febrer

4
4

ASVB
ASVI

Carnaval
Rua Carnaval
Correfoc Festa major hivern
Correfoc festa major estiu
Aplec sardanes
Castells de focs
Gent Gran
Activitats
Berenar gent gran
Recollida domiciliaria gent gran
Joventut
Activitats

10 febrer
6 febrer
10 març
1 setembre
6 maig
3 setembre

4
3
3
3
9
1

ASVB
ASVB
ASVI
ASVI
ASVB
ASVI

Data
5 setembre
5 setembre

Hores
3
3

Tipus Transport
ASVB + DEA
TSC adaptat

Data

Hores

Tipus Transport

Deskoncerts
Deskoncerts
Deskoncerts
Policia Local
Activitats
Cloenda d’educació viària
Setmana mobilitat
Comerç i promoció de la ciutat
Activitats
Fira medieval/fira.....
Electroparty
Promoció econòmica
Activitats
Electrocat

5 setembre
6 setembre
7 setembre

9
9
9

ASVA+ CM
ASVA+ CM
ASVA+ CM

S

maig
setembre

4’5
2

ASVB
ASVB

S

octubre
Abril

4’5
2

ASVB
ASVB

3

ASVB

juny

OBSERV.
PENDENT
CONF

ASVB + DEA
ASVA
ASVA
ASVB
ASVB
ASVB
ASVB
ASVB
ASVB
ASVB

Juliol
19 febrer
Setembre
Setembre
Per determinar

Data
4 gener

Cavalcada reis
Tres Tombs

TIPUS SERVEI
ASVB

10.30 a 14h i
de 16.30 a
20h

22. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es determina que la tècnica municipal responsable del contracte és Montserrat Prior i
Comabella
23. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte s’ha determinat en base a una combinació entre els preus referits
a components de la prestació, els preus referits a unitats d’execució o de temps i
l’aplicació d’honoraris professionals segons tarifa.
24.- TERMINI DE RECEPCIÓ DEL LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que
sempre s’ha de formalitzar mitjançant document acreditatiu.
A la recepció de les prestacions del contracte hi haurà present un funcionari/a del
Departament d’Intervenció que actuarà per delegació de l’Interventor Municipal.
25. INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE SUBROGACIÓ EN CONTRACTES
DE TREBALL
No hi ha subrogació de personal.
Montse Prior Comabella
Firmado
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