Exp. núm.: CS/2021004
GES-177/2021
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL SERVEI DE
COORDINACIÓ I MONITORATGE DEL CASAL D’ESTIU DE VILANOVA DEL
CAMÍ
Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1. Objecte del contracte.
El present Plec té per objecte la Contractació del servei de monitoratge, coordinació i
dinamització del casal d’estiu de Vilanova del Camí.
Aquest objecte respon a les necessitats de l’Administració contractant i es
determinarà i concretarà a partir de les propostes d’execució plantejades en l’oferta
seleccionada com a guanyadora conjuntament amb les prescripcions tècniques
establertes en el plec corresponent
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP , l’objecte del contracte no s’ha dividit
en lots amb la motivació que s’ha expressat en l’informe de necessitat que es troba
en l’expedient
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) , de conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió,
de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del
Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de
Contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament
Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent
a la revisió del CPV) són:
9200000-1 Serveis d’esbarjo, culturals i esportius, categoria 26 de l'Annex II del
TRLCSP
2. Règim jurídic.
El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a
aquest plec, el PPT i documentació complementària i annexa i les regulacions de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la
normativa de desenvolupament.
Són també d’aplicació a aquest contracte les normes següents:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni
derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
- Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
- Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya.
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
- Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
- Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat.
- Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans
electrònics a l'Administració de la Generalitat.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (d’ara endavant
RLOPD).
- 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades)
- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
- Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, desplegada
pel Reial decret 55/2017, de 3 de febrer.
- La llei 40/2015 d’1 d’Octubre de règim jurídic del Sector Públic.
En cas de contradicció, discrepància o discordança entre l’un i l’altre Plec, prevaldrà
el previst en el present Plec administratiu.
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Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
1. D’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 67.307,36
euros IVA inclòs, amb el desglossament següent:
55.625,92 euros, pressupost net
11.681,44 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la
quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos
derivats de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec a la partida
pressupostària 52.326.22709.
Per tractar-se d’un contracte plurianual, l’adjudicació estarà sotmesa a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades d’aquest contracte en els exercicis següents.
2. El valor estimat (VE) del contracte és de 166.877,76 euros, sense incloure
l'IVA. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït l’empresa contractista,
incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la
previsió de l’article 101 LCSP.
Clàusula 3. Durada del contracte
El contracte tindrà la durada inicial d’un any, a comptar des de la data de l’acta d’inici
del contracte.
El contracte podrà ser prorrogat per 2 anys més (1+1).
Cas que a la finalització del termini de vigència inicial o de les possibles pròrrogues
no s’hagués formalitzat el nou contracte, el contractista s’obliga a continuar la
prestació del servei fins a la nova contractació, d’acord amb l’article 235.a) del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny (ROAS).
Si l’adjudicatari decideix no renovar el contracte, haurà de notificar-ho de forma
expressa i per escrit a l’Ajuntament amb una antelació mínima de tres mesos abans
de la finalització de la seva vigència inicial o de les seves pròrrogues.
Si l’Ajuntament decideix no renovar el contracte, haurà de noficar-ho de forma
expressa i per escrit al contractista abans de la finalització de la seva vigència inicial
o de les seves pròrrogues.
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Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant.
L’òrgan de contractació és l’Alcaldessa i la persona interlocutora per aquest
contracte és la Responsable del Servei.
El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vilanova/customProf

Clàusula 5. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació.
L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
El procediment d’adjudicació és el procediment obert previst a l’article 156 LCSP
amb varis criteris d’adjudicació.
Clàusula 6. Publicitat de la licitació
Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil de contractant.
Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència.
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions
de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels
articles 65 i 71 LCSP, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat,
solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la
corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat Membre, bé
mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que haurà
de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la
garantia definitiva.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar
amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han
d’acreditar la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i
reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió de l’article 69 LCSP.
L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional mínima següents:
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Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es
correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva
solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el
compliment dels requisits específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article
92 LCSP. La correspondència es determinarà a partir del codi CPV.
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
Volum anual de negocis. Aquesta xifra no podrà ser inferior a una vegada i mitja el
VEC del contracte, excepte en casos degudament justificats segons art. 87.1.a)
LCSP.
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit
al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les
proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa,
ha de tenir un valor superior a 157.351,29 euros. En el cas de què la data de
constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la
data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al
període.
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL (Art. 90 de la Llei de Contractes)
Serveis executats en els tres darrers anys.
- Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constituïxen l’objecte del contracte en el transcurs de com a màxim els
darrers tres anys, indicant import, data i destinatari, públic o privat.
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els
que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de
classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers
dígits dels respectius codis CPV.
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació,
entenent com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva
constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica amb els altres
requisits.
Titulacions personal directiu i personal responsable.
- Titulacions acadèmiques dels tècnics directament encarregats del
desenvolupament de l'encàrrec objecte del contracte, els quals hauran de posseir la
corresponent titulació.
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Aquest requisits, D’acord amb l’article 76.2 LCSP, Aquest compromís té caràcter
d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització i/o de
resolució contractual, i per tant les empreses licitadores o candidates han de
comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals
esmentats.
Clàusula 8. Documentació que han de presentar les empreses licitadores
La documentació es presentarà en tres sobres digitals, designats respectivament
amb els números 1, 2A i 2B, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça
del perfil del contractant de l’Ajuntament.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina
informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas,
puguin declarar com a tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles
públicament. L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació
expressament així designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a
l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa
afectada que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada
tot indicant en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les
prescripcions establertes a l’article 133 LCSP.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, les dades personals s’incorporaran al fitxer
Tercers de l’Ajuntament, amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les
dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la Secretaria Tècnica de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i
s’incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública”
(PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador);
els usos previstos d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les
empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit
territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de licitació
electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment en els
tractaments de les dades per les finalitats indicades.
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al
fitxer Tercers presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament indicant
clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant
sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635,
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08010
de
Barcelona
o
protecciodedades.eco@gencat.cat.

mitjançant

l’adreça

electrònica:

Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera si dins d’un sobre
s’inclou informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta,
infringint així el secret de la mateixa i afectant l’objectivitat de la valoració i el
tractament igualitari de les empreses licitadores, implicarà l’exclusió de la licitació.

Sobre núm. 1.
El sobre ha de contenir el Documents DEUC de l’empresa licitadora segons el model
que s’adjunta com a ANNEX I .
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha
de presentar la corresponent DEUC indicat en l’apartat anterior. A més del DEUC
aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar
la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i
140.1.c) LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància i presentar una declaració
responsable separada per cadascuna de les empreses.
D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte
s'executa en territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de
l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o
indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l’empresa licitadora.
L’Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o
una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan
resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això,
l’empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electrònic d’empreses
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, en el Registre Oficial de licitadors i
empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no
està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les
dades inscrites en aquests registres.
Sobres núm. 2A i 2B:
Sobre núm. 2A: a l’exterior ha de figurar la menció:

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMÍ. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J

Aquest sobre ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris
d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 10
“Criteris de valoració de les ofertes” del present plec.
Sobre núm. 2B: a l’exterior ha de figurar la menció:
Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresa licitadora o
persona que el representi, i la documentació acreditativa de les referències
tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica
assenyalats en la clàusula 10, “Criteris de valoració de les ofertes” del present plec.
Cal adjuntar L’ANNEX II
Clàusula 9. Termini per a la presentació de les proposicions
Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els
plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses
respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es
publicarà en el perfil de contractant de forma agregada sense identificar l’empresa
emissora de la consulta. Les respostes tindran caràcter vinculant.
El termini per a la presentació de la proposició serà de 15 dies naturals a comptar
des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de
proposicions.
De conformitat amb allò que preveu l’apartat tercer de la disposició addicional
quinzena de la LCSP, les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc
indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça
web de l’Ajuntament.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als
telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat al formulari d’inscripció de l’oferta en
el portal de contractació pública indicat.
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on
hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari
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disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin
transcorregut deus dies naturals des de la posada a disposició de la notificació
sense que s’accedeixi al seu contingut.
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de
les persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova del Camí
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital.
Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge,
al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de
presentació de l’oferta.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les
empreses licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntarla en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau pel sobre amb documentació xifrada.
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta clau, ja que
només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda
la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per l’accés al seu contingut.
Un cop passades 24 hores desprès del termini de presentació d’ofertes, els
membres de la mesa demanaran a les empreses, mitjançant correu electrònic, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital a través de l’enllaç facilitat en el mateix
correu electrònic, per introduir les seves paraules clau. La introducció d’aquesta
paraula clau només implica el desxifrat del contingut del sobre, però l’eina web
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Sobre Digital disposa d’un sistema de seguritzat de l’oferta i no es pot realitzar la
seva obertura fins el moment (data i hora) especificat en l’anunci de licitació.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració
de la seva oferta.
Una vegada complimentada tota la documentació del sobre, es farà la presentació
de l’oferta mitjançant signatura electrònica i enviament del document “resum” de
l’eina Sobre Digital.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de
presentació satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de
constituir-se en UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la
composen.
D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas
de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà
que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa
en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que
s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta.
Aquests efectes es comprovarà la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases amb l’empremta electrònica tramesa en primer lloc.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el
termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant
el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública l’esmena corresponent; i addicionalment, comunicant el canvi
de la data a totes les empreses que haguessin activat oferta.
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Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital a través de l’opció “com presentar una oferta”.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració no pugui
accedir al contingut d’aquestes.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès,
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes.
Es procedirà a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts, derivada del resultat
de la suma dels punts obtinguts en els aspectes següents
A) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 51 PUNTS
1. Oferta econòmica........................................................ fins a 30 punts
L’oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de
baixa respecte al pressupost de licitació. A l’oferta econòmica més baixa se li
atorgarà la màxima puntuació i a la resta, la puntuació proporcional.
La puntuació de cada oferta (P) s’obtindrà segons l’expressió següent:
P=m·b+k
essent :
b = % de baixa corresponent a l’oferta que es vol puntuar.
K = puntuació màxima assignada a l’oferta econòmica dividida per 1,15.
(Puntuació màxima de l’oferta econòmica - k)
m = -----------------------------------------------------------------% corresponent a la baixa màxima ofertada(*)
(*) oferta més barata.
2. Disposar de certificat de compliment de la norma ISO:
ISO 9001-2015: 3 punts
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ISO 9004-2009: 2 punts
ISO 14001-2015: 1 punts
Es valorarà que l’empresa disposi de Certificat acreditatiu que l’empresari o el grup
al que pertany compleix determinades normes.
3. Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte fins a 7
punts
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes a l’Acord parcial del
Conveni laboral per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, publicat
al DOGC del 12 de febrer de 2019, es consideraran el percentatges d’increment
salarials superiors que l’empresa licitadora proposa aplicar a les persones que
executin el contracte públic.
Es consideraran els salaris referits a les categories professionals següents:
- Coordinador/a de Projectes Pedagògics, fins a 3 punts
- Coordinadors/es d’activitats ( director de l’activat), fins a 4 punts
La màxima puntuació s'atorgarà al percentatge d’increment salarial més alt en la
categoria professional corresponent (si escau, es podrà distribuir la puntuació entre
diferents categories professionals). Es considerarà la retribució salarial computant el
salari base.
La resta d’ofertes amb propostes salarials superiors a les que estableix el conveni de
referència rebran una puntuació proporcional.
L'oferta salarial de l'empresa licitadora té caràcter de condició d'execució contractual
i l'incompliment pot ser objecte de penalització com a falta molt greu o d'extinció del
contracte.
4.- Qualitat del servei en relació als mecanismes de coordinació fins a 11 punts
Es valorarà en aquest apartat la presentació per part dels licitadors de mecanismes
addicionals de coordinació entre l’Ajuntament i el contractista, respecte del mínim
establert en el plec de prescripcions tècniques.
Les ofertes presentades seran puntuades d’acord amb el següent sistema:
- Més de 7h. addicionals de coordinació mensual per professional: 11 punts
- De 6 a 7h. addicionals de coordinació mensual per professional: 8 punts
- De 4 a 5h addicionals de coordinació mensual per professional: 6 punts
- De 3 a 4h. addicionals de coordinació mensual per professional: 4 punts
- De 1 a 2 h. addicionals de coordinació mensual per professional : 2 punts
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La documentació justificativa d'aquests criteris valorables de forma automàtica s'han
d'incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2B.
B) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR..................... 49 punts
1.- Memòria i proposta descriptiva de desenvolupament dels diferents
objectius a assolir recollits en les clàusules tècniques amb especial referència
als mitjans humans, tècnics i materials que es destinaran al servei a banda del
personal que es precisa, propostes metodològiques de treball, sistema de gestió i
avaluació del servei, borsa de treballadors/es qualificats/ades (fins a 33punts).
Aquesta memòria tindrà una extensió màxima de 15 pàgines per davant i per
darrere, amb lletra arial 11, marges de 2,5cm i interlineat d’1,15, i haurà de contenir
la següent informació:
1.Projecte educatiu (fins a 11 punts)
a. Marc teòric i orientació bàsica del projecte
b. Objectius pedagògics
c. Planificació d’activitats, centres d’interès, excursions i recursos
d. Forma d’avaluació
e. Esquema de memòria detallada
2.Projecte de gestió de recursos humans (fins a 11 punts)
a. Selecció de personal
b. Formació
c. Organització de l’equip de monitors
d. Contractació i coordinació
e. Supervisió i seguiment
3.Projecte organitzatiu de gestió i funcionament (fins a 11 punts)
a. Reunió informativa prèvia amb pares i mares
b. Calendari organització
c. Relació amb les famílies
d. Relacions amb l’Ajuntament
e. Proposta mediambiental

* La valoració de les ofertes es farà en 2 fases, en tant que els licitadors que no
obtinguin en la memòria un valor un mínim de 25 punts, no serà avaluat a la segona
fase, i per tant, quedarà exclòs de la licitació.
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2.- Qualsevol millora que proposin els licitadors en quant a gestió i
desenvolupament del projecte i dels recursos humans sense cost addicional
pe l’Ajuntament i addicionals en el projecte fins a 11 punts Es valorarà que els
projectes incloguin aspectes com:.
 Realització d’una excursió extra de tot el dia a tots els grups del Casal. fins a
5 punts
 un mínim d’una activitat setmanal en anglès.............fins a 3 punts.(Es
donaran 3 punts si es fa una (o més) activitats setmanals en anglès i 0 si no
se’n fa cap. No s’adjudicaran fraccions de punts)
 Creació d’un sistema de comunicació exclusiu per a les famílies del Casal,
(detallant nombre publicacions, medi, mitjà) fins a un màxim de 3 punts.
3. Coneixement, connexió i/o vinculació amb la xarxa de serveis i entitats del
municipi i la comarca. S’ha d’acreditar amb la proposta d’activitats concretes per el
Casal ofertades i coordinades amb aquestes entitats, i certificades per les mateixes.
fins a 5 punts
La valoració de tots els criteris avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà de
la següent manera:
Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concretes i ben
plantejades, detallades de forma clara, que suposin assolir millores substancials,
proposades per assolir de forma òptima una correcta execució del contracte,
innovadores, que aporten valor afegit, o que es consideri que són millors que la resta
de propostes en aquest apartat. 100% de la puntuació de l’apartat.
Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos, objectius
i millores substancials proposades, per assolir la correcta execució del contracte.
75% de la puntuació de l’apartat.
Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats del
servei, i expliquen de forma bàsica i suficient els seus recursos, objectius, amb
millores no substancials o amb benefici limitat, per assolir una correcta execució del
contracte. 50% de la puntuació de l’apartat.
Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb objectius i
millores no substancials i amb benefici limitat, o que detallen de forma insuficient o
poc clara alguns aspectes objecte del contracte. 25% de la puntuació de l’apartat.
Propostes que aporten informació o elements irrellevants. 0% de la puntuació de
l’apartat.
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D’acord amb la previsió de l’article 142 LCSP, no s’admet la possibilitat de variants.
La documentació justificativa d'aquests criteris que depenen d’un judica de valor s'ha
d'incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2A.
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de
valor i avaluables automàticament) 51+49 és 100 punts.
Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art. 85
del RGLCAP.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova
que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria
de subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el
conveni sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos
salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació
de les persones treballadores o d’una organització representativa del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en
l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicarà el criteri de desempat següent tenint en compte amb allò establert a
l’article 147.2:
- La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre
de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les
seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de
vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació. Si varies empreses
licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més avantatjosa
acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb
discapacitat a la seva plantilla.
- La proposició presentada per aquelles empreses dedicades específicament a la
promoció i inserció regulades a les lleis 44/2007, de 13 de setembre, per a la
regulació del règim de les empreses d’inserció, i 27/2002, de 20 de desembre, sobre
mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral.
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- La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l’adjudicació del
contracte que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes,
en empreses amb una plantilla inferior a 250 treballadors, sempre que aquestes
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista
dels criteris objectius que serveixen de base per a l’adjudicació.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals,
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte
públic, prèvia convocatòria
Clàusula 11. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà designada per resolució de l’Alcaldia.
La Mesa de contractació, procedirà a l’obertura dels Sobres digitals de les empreses
i comprovarà l’existència del DEUC, així com de la resta de documentació que, en el
seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el que estableix la clàusula novena d’aquest
plec.
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin
davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de tres dies naturals. Una
vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada
en els sobres, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i
les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de
contractació farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de
contractant.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini
de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades
admeses les ofertes.
L’organisme tècnic especialitzat que valorarà els criteris que depenen d’un judici de
valor és el Servei de Medi Ambient Municipal.
Clàusula 12. Obertura de les proposicions.
Seguidament i no haver d’efectuar requeriment d’esmenes es procedirà a l’obertura
del sobre núm. 2A.
L’obertura del sobre 2B es realitzarà en acte públic. La data i lloc s’informarà en
l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
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Clàusula 13. Adjudicació del contracte
D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà
en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les
proposicions rebudes o, si és el cas, d’obertura del primer sobre que contingui la
proposició. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per
valorar l’anormalitat de les ofertes.
D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi
produït l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa licitadora que es proposi com
adjudicatària perquè presenti determinada documentació.
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista
oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït,
no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de
les dades inscrites en aquests registres.
La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
-Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
establertes per les disposicions vigents.
També es consultarà l’aplicació informàtica municipal de Recaptació per comprovar
que l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, i s’obtindrà una còpia de la consulta i s’incorporarà a l’expedient electrònic.
Documentació acreditativa de disposar efectivament dels mitjans personals i/o
materials que s’ha compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
indicats en aquest plec.
Els documents que, si escau, haurà d’aportar per acreditar el compliment dels
requisits d’aptitud i solvència són:
- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre
Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no
inscrites al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora
sigui inferior a un any haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
- Relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys que inclogui import,
dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats
s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
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destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresa; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. Els certificats de bona
execució dels serveis inclosos en la relació, el destinatari dels quals va ser una
entitat del sector públic, els pot comunicar directament a l’òrgan de contractació
l’entitat contractant dels serveis.
- Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresa i dels directius de l'empresa i,
en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
La documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar
des del requeriment realitzat mitjançant comunicació electrònic.
Un cop presentada la documentació requerida i constituïda la garantia definitiva
s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies següents al de la recepció de l'esmentada
documentació.
D’acord amb l’article 150.2 LCSP i 159.4, si l’empresa licitadora no presenta la
documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini
assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació a la següent empresa licitadora segons l'ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
En cas de falsedat en el DEUC presentat per l’empresa proposada com a
adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan
competent incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar.
Clàusula 14. Garantia definitiva
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada com la millor oferta haurà
de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA
exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’enviament del
requeriment mitjançant comunicació electrònica
Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de
constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total
d’aquesta serà retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el primer
abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti
pendent es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins
cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
En el cas que es fixin en el contracte preus provisionals la quantia de la garantia
definitiva es fixarà a partir del pressupost net fixat.
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La garantia que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció del preu, ha
de dipositar-se a la Tresoreria de la Corporació mitjançant les formes que preveu
l’article 108 de la LCSP. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Clàusula 15. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per
mitjans electrònics a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de
contractant.
2. En la notificació a l’empresa adjudicatària, l'interessat/da serà convocat/da perquè,
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la seva recepció, formalitzi el
contracte.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP , si per causes imputables a l’empresa
adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat
s’entendrà que l’empresa adjudicatària retira la seva oferta, procedint a exigir-li
l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat
i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació al següent licitador per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes,.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document
administratiu, que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no
obstant, podrà elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i
les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.
4. La formalització del contracte i el document contractual es publicaran en el perfil
de contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del
contracte.
Clàusula 16. Execució del contracte
L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es fixi en la formalització del
contracte.
Clàusula 17. Abonaments a l’empresa contractista
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA
que s’indicarà com a partida independent.
El preu s’abonarà en euros.
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El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir d’un import a tant
alçat corresponent a la totalitat de la prestació atenent la impossibilitat de desglossar
els costos.
L’empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions
executades en el període mensual. La factura, serà revisada i conformada en el
termini màxim de deu dies.
En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista,
atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció
per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.
Clàusula 18. Revisió de preus
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà
revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.
Clàusula 19. Responsable del contracte
Es designa a la Responsable del Servei com la persona responsable del contracte,
a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d’acord
amb la previsió de l’article 62.1 LCSP.
L’equip educatiu municipal del Centre “El Cireret” i de joventut supervisarà el servei
en qualsevol moment i sense necessitat de notificació prèvia, i donarà les pautes
necessàries als professionals de l’empresa adjudicatària per tal de garantir una
atenció adequada dels infants que facin ús del servei.
L’equip educatiu del Cireret i joventut abastarà almenys els objectius i les funcions
següents:
A. Objectius:
a. Garantir l’execució conforme del contracte
b. Precisar els termes de l’execució.
c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació
contractada.
d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o
incompliments contractuals i traslladar la seva noticiá a l’autoritat que
correspongui.
e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens prejudici de les
normes i actes genenrals pressupostaris.
B. Funcions:
a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte.
b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació.
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c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execucuió del contracte,
segons correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats
administratives o la presa d’altres mesures.
d. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.
e. Haurà de quedar constància formal i per escrit de les ordres que el
responsable del contracte, equip educatiu del Cireret, adreci al contractista
i viceversa.
Clàusula 20. Condicions especials d’execució, obligacions i drets de l’empresa
contractista.
1. Condicions especials d’execució
En aquest contracte no s’estableixen condicions especials d’execució.
2. Condicions d’execució generals
El personal que realitzi les tasques objecte d’aquest contracte estarà sota la
dependència laboral de l’adjudicatari.
L’Ajuntament no adquireix cap obligació respecte del personal que l’empresa
adjudicatària contracti per a la prestació del servei, i en cap cas es produirà la
subrogació de l’art. 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que
aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
Així mateix, haurà de lliurar a tots i cadascun dels seus treballadors, així com a
exigir-lo als seus subcontractistes, uns distintius (samarretes, indumentària, etc) que
han de portar per identificar-se, a més de la informació escrita suficient sobre el que
cal fer en cas d’emergència.
Haurà igualment de facilitar a l’Ajuntament, mitjançant declaració jurada, la relació
del personal adscrit a la realització de l’objecte del contracte, així com comunicar de
la mateixa forma tota modificació que en aquesta es produeixi.
També haurà de facilitar a l’Ajuntament amb la periodicitat que s’estableixi i sempre
que aquest ho requereixi els butlletins de cotització a la Seguretat Social de
l’empresa on hi consti el pagament i tots els treballadors adscrits a la realització de
l’objecte del contracte.
L’adjudicatari estarà obligat a complir les disposicions en matèria laboral, social, de
seguretat i higiene en el treball, fiscal i mediambientals, i qualsevol altre de caràcter
general aplicable.
3. Obligacions de l’empresa contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada
a:
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1. Prestar el servei objecte del contracte a partir de la seva entrada en vigor, d’acord
amb les previsions establertes en aquest Plec, així com en el de prescripcions
tècniques, o que en resultin de la oferta adjudicada. Així, seran obligatòries per al
contractista les millores d’execució que pugui oferir en el procés de selecció, d’acord
amb la regulació específica del mateix, i sempre que hagin estat acceptades per
l'Ajuntament.
2. Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones
que s’adscriuran a l’execució del contracte no han estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte dels establerts a la normativa, segons estableix la Llei
26/2015, de 28 de juliol.
3. Assumirà les despeses de personal, incloses les càrregues socials. Haurà de
complir les normes aplicables en matèria de sanitat, règim laboral, seguretat social i
altres que resultin d’aplicació als empleats i usuaris.
4. Les persones responsables de l’activitat haurà d’estar en possessió del diploma
de director/a.
5. En cas de baixa o absència dels professionals al seu lloc de treball, s’haurà de
substituir aquesta absència.
6. Formació de coordinadors/es i monitors/es. Explicació del projecte, explicació de
l’organització del casal.
7. Emissió de la publicitat necessària i difusió de l’activitat.
8. Participació activa en la reunió informativa convocada per l’Ajuntament, amb
mares i pares abans de l’inici de l’activitat.
9. Mantindrà en bon estat les instal·lacions i mobiliari durant el seu ús. Si es
produeixen desperfectes imputables a l’empresa adjudicatària, per mala utilització o
negligència en el seu ús, l’empresa adjudicatària es farà responsable de la seva
reparació o reposició.
10. Assumirà les despeses de material per a la preparació activitats, i material bàsic,
material fungible i per a la realització de les activitats.
11. Haurà de designar un interlocutor qui farà el seguiment de l’activitat i facilitarà
tota la informació que li sigui requerida per l’Ajuntament. A més de permetre les
inspeccions i controls per part d’aquest, mantenir les reunions de seguiment
periòdiques que s’estableixi des de la regidoria d’Atenció a les Persones.
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12. Es farà càrrec de l’elaboració d’una base de dades dels inscrits, on hi consti, com
a mínim, la següent informació: nom i cognoms dels participants, dates de
naixement, adreça, telèfon, infant amb necessitats educatives especials i relació de
la quota ingressada per a cada inscripció.
13. Confecció de la proposta educativa del Casal, incloent com a mínim, una sortida
setmanal de tot el dia. També es realitzarà l‘activitat de bivac i festa final.
14. Haurà de portar un registre d’assistència diari de les activitats, que haurà d’estar
a disposició de l’Ajuntament, i en el cas d’algun fet o incidència destacable haurà
d’informar de forma immediata als responsables pertinents de l’Ajuntament.
15. Haurà de passar una enquesta consensuada amb l’Ajuntament als pares/mares
al final de l’activitat perquè la valorin.
16. Qualsevol informació escrita que s’hagi de fer arribar als pares i mares haurà de
tenir la conformitat prèvia de l’Ajuntament.
17. Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres
mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
18. Informar a l’Ajuntament, de manera periòdica i sense demora, de les possibles
queixes que els pares i mares puguin transmetre al personal del Casal o directament
a l’empresa adjudicatària, així com també qualsevol incidència greu, anormal,
molesta… que afecti al bon funcionament del servei.
19. Entregarà al finalitzar l’activitat, la memòria d’aquesta i la seva valoració (com a
termini màxim el dia 30 de setembre). Haurà d’incloure assistència de nens/es,
assistència de monitors/es, programa realitzat, objectius assolits, activitats
realitzades, buidatge de l’enquesta ala pares/mares, suggeriments i peticions i recull
video-fotogràfic CD/DVD resum del servei realitzat.
20. L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança amb les
cobertures que estableix l’article 5è del Decret 267/2016, de 5 de juliol, que regulen
les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, i que
són les següents:

Assegurances
L'adjudicatari ha de contractar, per a totes les persones participants, una
assegurança d'accidents personals amb les cobertures següents: per despeses
d'assistència sanitària, un mínim de 6.000 euros; per defunció, un mínim de 5.000
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euros, i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500 euros. En el supòsit de
defunció d'una persona menor de 14 anys, l'assegurança s'ha de destinar a cobrir
les despeses de sepeli.
L' adjudicatari ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els
riscos derivats del desenvolupament de l'activitat amb uns límits mínims
d'indemnització de 300.000 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre.
La pòlissa d’assegurança de responsabilitat exigida ha d’estar vigent durant
tot el termini d’execució del contracte. En qualsevol moment l’equip educatiu
del Cireret, podrà sol·licitar al contractista que acrediti la vigència de l’
esmentada pòlissa.
21. S’obliga a complir la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
22. Qualsevol aspecte relacionat amb el Casal d’Estiu s’haurà d’ajustar al Decret
267/2016, de 5 de juliol, que regulen les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.
23. L’Ajuntament no adquireix cap obligació respecte del personal que l’empresa
adjudicatària contracti per a la prestació del servei, i en cap cas es produirà la
subrogació de l’art. 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que
aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
24. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament
qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva
situació laboral s'ajusta a dret.
25. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
26. Guardar respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys
les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa
adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i normes que la desenvolupin . També s’haurà de complir el que regula el
Reglament General de Protecció de Dades. L’empresa contractista tindrà la
consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les
instruccions de l’Ajuntament en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes,
a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions
tècniques particulars, l’empresa adjudicatària també haurà de:
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27. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés
o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa
adjudicatària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte
les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i
evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin
exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.
28. Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són les
corresponents al nivell requerit: mig o bàsic en cada cas, i són d'aplicació als fitxers,
centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que
intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell
reglament.
29. Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions
que a l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent
ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte
s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol
altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.
30. Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de
caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada
objecte del tractament.
31. També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.
32. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i
fer-ne ús en el servei objecte del contracte.
33. Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del
contracte, i en tot cas quan li sigui requerida per la responsable del contracte
respecte l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per
l'empresa pel que fa a legislació dels drets de les persones amb discapacitat, la
contractació de persones amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la
subcontractació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses
d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als
plecs
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34. Facilitar la informació relativa a les condicions dels contractes de les persones
treballadors als que afecti la subrogació. D’acord amb la previsió de l’article 130.6
LCSP, l’empresa contractista, quan sigui d’aplicació la subrogació del personal que
executa el contracte, serà responsable de respondre dels salaris impagats i de les
cotitzacions a la Seguretat Social.
35. Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i totes
aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.
36. Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les
persones que s’adscriuran a l’execució del contracte no han estat condemnades per
sentència ferma per algun delicte dels establerts a la normativa, segons estableix la
Llei 26/2015, de 28 de juliol.
Previ a l’inici de l’execució del contracte s’haurà de presentar la declaració
responsable en què es manifesti que es disposa de les certificacions legalment
establertes per acreditar que totes les persones adscrites a l’execució del contracte
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual i corrupció de menors, així com
per tracta d’éssers humans.
Aquesta declaració haurà de ser presentada novament, sempre que s’incorporin
noves persones en l’execució del contracte.
El contingut d’aquesta declaració responsable i les certificacions negatives de què
disposi seran vigents durant la durada del contracte o de la seva pròrroga, sempre
que aquest sigui igual o inferior a un any, amb el ben entès que si té coneixement
d’algun cas de condemna per sentència ferma pels delictes esmentats, està obligat a
comunicar aquesta circumstància de manera immediata. Si el contracte té una
durada superior a un any, caldrà torni a presentar l’esmentada declaració.
Cal tenir present que, tal i com estableix l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la
presentació d’aquesta declaració responsable faculta a l’Ajuntament a verificar la
conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o bé a
efectuar el requeriment de documentació que resulti necessari.
4. Drets del contractista:
Són drets del contractista:
a) Fer servir els béns de domini públic necessaris per al servei.
b) Percebre les retribucions corresponents per la prestació del servei.
c) Obtenir la compensació adequada per mantenir l’equilibri econòmic del contracte,
en el supòsit de modificacions del servei imposades per l'Ajuntament que augmentin
les despeses o disminueixin la retribució.
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Clàusula 21. Modificació del contracte.
No es preveuen modificacions al contracte.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2
i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista
i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva
formalització en document administratiu.
Clàusula 22. Recepció i termini de garantia
L’Administració ha de determinar si la prestació efectuada pel contractista s’ajusta a
les prescripcions que s’han establert per a la seva execució i compliment, i ha de
requerir, si s’escau, la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats en ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no
s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes
imputables al contractista, pot rebutjar la prestació i quedar exempt de l’obligació de
pagament o tenir dret, si s’escau, a recuperar el preu satisfet.
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i
característiques i d’acord amb l’informe motivat que figura en l’expedient.
Clàusula 23. Subcontractació
En el present contracte s’admet la subcontractació fins un percentatge màxim d’un
40%.
Clàusula 24. Cessió del contracte
Els drets i obligacions d’empresa contractista derivats del contracte, poden ser cedits
a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat
raó determinant de l'adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una
restricció de la competència en el mercat i es compleixin els requisits establerts a
l’apartat 2 de l’article 214 LCSP.
Clàusula 25. Demora en les prestacions
D’acord amb la previsió de l’article 192, 193, l’empresa contractista està obligada a
complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, fixats per a la seva
realització com també dels terminis parcials assenyalats.
La mora en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la
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resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb
la previsió de l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100
del preu del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el
contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
D’acord amb la previsió de l’article 193.5 LCSP, quan l’empresa contractista, per
causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment dels
terminis parcials i/o quan la demora en el compliment faci presumir raonablement la
impossibilitat de complir el termini total, l’Administració podrà optar per la resolució
del contracte o per la imposició de noves penalitats.
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació
resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.
L’empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte
per manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
Clàusula 26. Responsabilitat en l’execució del contracte
L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes
amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan
a les obligacions socials, ambientals i laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes:
a) Faltes molt greus:
- Incompliment parcial de la subrogació.
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista.
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi un perjudici molt
greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en
les prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de la retribució salarial establerta en el conveni.
- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el
termini indicat pel responsable del contracte.
- L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb diversitat
funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o
disseny per a totes les persones
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- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- L’incompliment de l’obligació de reserva en la contractació de personal, establerta
en el present plec.
- La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
- Falsejar dades
- La reiteració de faltes greus.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
no constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec,
quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança
- Reiteració de faltes lleus.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) Faltes lleus
- Deficiències en la comunicació de les dades a l’Ajuntament
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
no constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
Sancions contractuals.
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.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament pot aplicar les sancions
següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
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a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com
a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini
en funció de preus unitaris
b) Faltes greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 2 per 100 del preu del contracte.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació
resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduintlo en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici
que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment
previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment
o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i
amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
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.
- En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan
de contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la
responsabilitat causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran
de l’execució del contracte, determinar l’import a què ha de fer front en concepte
d’indemnització de danys i perjudicis i procedir a l’execució total o parcial de la
garantia definitiva constituïda i, si s’escau, a fer efectiu l’import restant à càrrec de
l’assegurança de responsabilitat civil exigida en aquest plec i a iniciar, si escau, el
corresponent procediment de rescabalament a més a més, d’aplicar la penalitat
corresponent.
Clàusula 27. Resolució del contracte
El contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i
313 LCSP.
A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de
resolució:
a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals
c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest
plec i en el de prescripcions tècniques.
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e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat
d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de
clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la
indemnització de danys i perjudicis.
f) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal
de prohibició de contractar
g) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
h) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució
establertes en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
i) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no
siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels
que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
j) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
quan produeixi un perjudici molt greu.
k) No haver aportat el programa de treball en el termini que exigeix el present plec.
l) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.
Clàusula 28. Recursos legals
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims i l’acord d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva
interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú establerta en la
llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
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el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Clàusula 29. Transparència. Integritat i conflicte d’interessos
Dret d’accés a la informació pública
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès,
l’empresa contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que
aquesta estableixi en cada requeriment, aquella informació que li sigui requerida per
tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació
contractada.
Qualitat dels serveis públics
Tot d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i
defineixen els conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament
que hauran de seguir les empreses seran:
1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública,
evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol
irregularitat o conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement
durant la licitació del contracte o la seva execució i col•laborar amb l’òrgan de
contractació per a la seva detecció o solució.
2. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els
càrrecs o empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució
per obtenir qualsevol benefici.
5. No donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
contractació ni als càrrecs i personal de l’Ajuntament ni als seus familiars, incloent
els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
6. Facilitar les normes relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona
que intervingui en el procediment de contractació.
7. Comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació,
qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de
què tinguin coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva
execució.
Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en
aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els
requisits de l’article 71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses
subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en
aquesta clàusula es consideren obligacions contractuals essencials i la seva
infracció es qualifica com a falta molt greu si concorre dol, culpa o negligència de
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l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la
resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i
eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de
l’article 71.2.c).

Clàusula 30.- Especialitats derivades de la possible situació sanitària generada
pel COVID:

En relació a la possible situació sanitària generada pel COVD, serà possible que
algunes de les clàusules del present plec administratiu o característiques del plec de
prescripcions tècniques del present contracte puguin estar subjectes a canvis, en
virtut del desenvolupament dels esdeveniments en un futur proper, i de les directrius
al respecte provinents de les autoritats oficials, i que en aquests moments no és
possible conèixer.
La presentació de l'oferta per part dels licitadors, implicarà l'acceptació d'aquesta
clàusula especial i l'acceptació de les possibles mesures de reorganització del Casal
d'Estiu per part de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, si així ho exigeix la situació
excepcional generada per la pandèmia del COVID.

Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge
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ANNEX I
DEUC
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ANNEX II
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

El senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom propi/
en nom i representació de Nom Empresa de la qual actua en qualitat de Càrrec
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat),
segons escriptura pública atorgada davant el Notari de Ciutat, senyor Nom Cognom
1 Cognom 2, en data dia/mes/any i número de protocol 00000, declara que,
assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del Contracte del servei de monitoratge, coordinació i dinamització
del casal d’estiu de Vilanova del Camí, es compromet en nom propi / en
representació de l'empresa, a executar-lo amb estricta subjecció als Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, que accepta
íntegrament, d’acord amb la següent proposició econòmica:
Xifres (€)

Lletres

Pressupost net ofertat
IVA (21 %)
TOTAL amb impostos inclosos

- Altres criteris de valoració automàtics:

I perquè així consti, signo aquesta proposició econòmica.
Signatura,

Vilanova del Camí, ___ d_____________ de 201__.
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