CONTRACTE DE SERVEIS titulat: “Servei de teleassistència domiciliària a
la comarca de la Noguera”

Adjudicatari:
ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA (ASPID)
CET SUPORT 24 (MQCET)

Documentació:
DOCUMENT ADMINISTRATIU DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
ANNEXOS: PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE.

I

DE

Balaguer,

PARTS DEL CONTRACTE
D’una part, i com a administració contractant, el Consell Comarcal de la Noguera, legalment
representat per la seva Presidenta, senyora Concepció Cañadell i Salvia, amb DNI número
78087596-C, amb l’assistència del secretari de la Corporació, senyor Carles Profitós i
Lapedra.
I d'altra part, la senyora Bibiana Bendicho i Latre, amb NIF núm. 43747114X, en representació
legal de l’entitat Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID), amb
domicili social a Lleida, carrer Roger de Llúria, número 6, i amb NIF: G25322603.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament per a formalitzar el
present contracte en base als següents,

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.

Mitjançant el Decret de Presidència núm. 380/2017, de 19 de desembre, es va aprovar
l'expedient de contractació administrativa mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, per
a la licitació del servei titulat “Servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la
Noguera”.

II.

Simultàniament es va aprovar la despesa que comporta la contractació amb càrrec a
l’aplicació 231.09 2279906-servei de teleassistència domiciliària, del pressupost
comarcal previst per a l’exercici de 2018, així com el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques de la contractació.

III.

Durant el termini de presentació de proposicions es va presentar una única proposició
per part de l’Associació de paraplègics i discapacitats físics de Lleida (ASPID), la qual
consta en l’expedient.

IV.

En data 4 d’abril de 2018 es va constituir la mesa de contractació i es va procedir a
l'obertura del sobre núm. 1 “Documentació Administrativa” i a declarar l'admissió de
l’única proposició presentada. En el mateix acte es va procedir a l'obertura del sobre
núm. 2 “Documentació tècnica a valorar d’acord amb criteris que impliquin judicis de
valor”, i es va sol·licitar informe tècnic.

V.

En data 23 d’abril de 2018 es va reunir la mesa de contractació i va acordar acceptar
l’informe tècnic de “valoració del contracte de serveis titulat: Servei de teleassistència
domiciliària a la comarca de la Noguera”, emès en data 18 d’abril de 2018, i va aprovar
la valoració assignada a l’única licitadora. A continuació la mesa va procedir a

l’obertura del sobre núm. 3 “Proposició econòmica a valorar d’acord amb criteris
objectius (automàtics) d’adjudicació” i va puntuar el conjunt de la proposició
presentada. Finalment, la mesa de contractació va acordar proposar a l'òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’Associació de Paraplègics i
Discapacitats Físics de Lleida (ASPID), centre especial de treball SUPORT 24
(MQCET).
VI.

En data 8 de maig de 2018 l’empresa proposada com a adjudicatària va justificar la
constitució de la garantia definitiva requerida en compliment del previst a la clàusula
13 i a l’annex VII del plec de clàusules administratives particulars.

VII.

Mitjançant el Decret de Presidència núm. 099/2018, de 14 de maig, es va resoldre
adjudicar el contracte de serveis titulat: “Servei de teleassistència domiciliària a la
comarca de la Noguera” en favor de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics
de Lleida (ASPID), centre especial de treball SUPORT 24 (MQCET).

El que s’ha transcrit i relacionat concorda amb els seus originals i l’expedient corresponent.
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents atorguen aquest contracte administratiu de
serveis en base a les següents,

CLÀUSULES

Primera. La senyora Concepció Cañadell i Salvia, presidenta del Consell Comarcal de la
Noguera i en el seu nom i representació, adjudica definitivament a favor de l'entitat
ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA (ASPID), titular del
centre especial de treball SUPORT 24 (MQCET), l’execució del contracte de serveis titulat:
“Servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera”, conforme als plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques i a la proposta presentada.

Segona. L’empresa contractant s’obliga, d’acord amb l'establert al plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques i la proposta presentada a la licitació, a prestar el
servei en els termes següents:
Adjudicatària
Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida
(ASPID), centre especial de treball SUPORT 24 (MQCET)

Preu mensual/terminal
instal·lat (IVA exclòs)
12,09 €

Tercera. Ambdues parts s’obliguen a l'exacte compliment del contracte conforme al plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques de la contractació, i
d’acord amb la proposta presentada per l'adjudicatària, i acceptada pel Consell Comarcal de
la Noguera, en tot allò que no s’oposi a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.

Quarta. Es fixa com a data d’inici de l’execució del contracte i, per tant, de la prestació dels
serveis el dia 1 de juliol de 2018.

Cinquena. Es reconeix la competència dels tribunals corresponents a la jurisdicció de la ciutat
de Balaguer.

En prova de conformitat es signa aquest contracte junt amb l’annex que conté els plecs de
condicions esmentats.

La Presidenta,

CPISR-1 C
Concepció
Cañadell i
Salvia

La Contractista,
Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Concepció
Cañadell i Salvia
Fecha: 2018.06.11
14:55:17 +02'00'

El Secretari,

CPISR-1 C
Carles
Profitós
Lapedra

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Carles
Profitós Lapedra
Fecha: 2018.06.11
14:56:07 +02'00'

43747114
X BIBIANA
BENDICH
O (R:
G2532260
3)

Firmado digitalmente por
43747114X BIBIANA BENDICHO
(R: G25322603)
Nombre de reconocimiento
(DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0282/PUESTO
1/36255/07092016100308,
serialNumber=IDCES-43747114
X, givenName=BIBIANA,
sn=BENDICHO LATRE,
cn=43747114X BIBIANA
BENDICHO (R: G25322603),
2.5.4.97=VATES-G25322603,
o=ASSOCIACIO DE
PARAPLEGICS I DISCAPACITATS
FISICS DE LLEIDA,ASPID, c=ES
Fecha: 2018.06.15 12:12:03
+02'00'

ANNEXOS

AL

CONTRACTE

DE

SERVEIS

teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera”

titulat:

“Servei

de

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS de la licitació del contracte
de serveis titulat: «Servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera»
Tipologia: Contracte de serveis
Procediment: Obert, reservat a la participació de Centres Especials de Treball
Tramitació: Ordinària
Forma d’adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris
ÍNDEX DE CLÀUSULES
I. DISPOSICIONS GENERALS
1.
2.
3.
4.
5.

Necessitat i idoneïtat, objecte, divisió en lots i règim jurídic del contracte
Procediment de selecció i adjudicació
Perfil de contractant i publicitat
Import del contracte
Termini d’execució del contracte

II. CLÀUSULES ESPECIALS DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
6. Acreditació de l’aptitud per contractar
7. Presentació de proposicions
8. Contingut de les proposicions
9. Criteris d’adjudicació
10. Mesa de contractació
11. Qualificació i valoració de les proposicions
12. Adjudicació del contracte
13. Garantia definitiva
14. Renúncia o desistiment
15. Formalització del contracte
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
16. Execució del contracte
17. Direcció i control de l’execució del contracte
18. Obligacions del contractista
19. Responsabilitat en l’execució del contracte
20. Prerrogatives de l’Administració
21. Drets del contractista
22. Resolució d’incidències
23. Modificació del contracte
24. Règim retributiu del contractista
25. Revisió de preus
26. Subcontractació
27. Cessió
28. Intervenció del servei
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
29. Recepció del servei
30. Termini de garantia
31. Devolució o cancel·lació de la garantia
32. Resolució del contracte
33. Reversió de les instal·lacions i els béns
34. Supòsits de nul·litat contractual
35. Jurisdicció competent
Clàusula final. Publicitat del plec

QUADERN D’ANNEXOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Sol·licitud de participació
Model de declaració responsable
Model de proposició econòmica de licitació
Model declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l’IAE
Model de declaració responsable de trobar-se en algun supòsit d’exempció de l’IAE
Criteris d’adjudicació
Documentació acreditativa del compliment de condicions i requisits previs a
l’adjudicació del contracte
Contingut del sobre núm. 2: Documentació tècnica a valorar d’acord amb criteris que
impliquin judicis de valor
Contingut del sobre núm. 3: Proposició econòmica a valorar d’acord amb criteris
objectius (automàtics) d’adjudicació
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CLÀUSULES
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Necessitat i idoneïtat, objecte, divisió en lots i règim jurídic del contracte
Necessitat i idoneïtat: El contracte és de serveis en ser la teleassistència domiciliària una
prestació inclosa en els serveis socials bàsics definits en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials. L’article 31.2 de la llei esmentada disposa que les comarques supleixen els
municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels
serveis socials bàsics quan aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir-les
directament o mancomunadament.
Motiva la necessitat i la idoneïtat d’aquesta contractació el fet que d’acord amb l’article 22.1
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, el servei de teleassistència domiciliària és una
modalitat del servei d'atenció domiciliària que ofereix als usuaris atenció permanent i a
distància, les 24 hores al dia, mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, amb el suport dels mitjans personals necessaris, assegurant una resposta
immediata davant de situacions d'emergència, o d’inseguretat, soledat i aïllament.
D’acord amb l’informe del Director l’Equip Bàsic d’Atenció Social (d’ara endavant, EBAS) del
Consell Comarcal de la Noguera s’ha considerat que la millor manera de prestar el servei de
teleassistència domiciliària és recórrer a l’experiència i organització d’empreses
especialitzades del sector enlloc de prestar el servei de forma directa, ja que el Consell
Comarcal no disposa de la infraestructura i els mitjans suficients per organitzar, gestionar i
dirigir els recursos humans, tècnics i materials necessaris per a la correcta execució del
servei.
Per afavorir la integració laboral de persones amb discapacitat, aquest contracte està
reservat a centres especials de treball (CET), d’acord amb l’establert a la Disposició
addicional cinquena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, TRLCSP).
Objecte: L’objecte del contracte és la gestió del servei de teleassistència domiciliària, amb
caràcter bàsic, a la comarca de la Noguera, adreçat a persones grans i/o en situació de
dependència que viuen soles o passen soles molt temps al llarg del dia, que determinarà el
Consell Comarcal de la Noguera.
El servei de teleassistència domiciliària bàsica permet a la persona usuària, amb la
instal·lació d’un aparell de telecomunicació (d’ara endavant, terminal) fàcil d’operar, estar
connectada permanentment a una central d’alarmes i entrar en contacte verbal amb un
centre d’atenció, atès per professionals capacitats per donar una resposta adequada a
qualsevol tipus d’emergència, bé per si mateixos o mobilitzant altres recursos humans i
materials, propis de l’usuari/ària o existents en la comunitat.
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Amb aquest servei s’intenta afavorir la permanència de la persona en el seu entorn habitual i
contribuir a millorar l’autonomia personal, evitant o retardant internaments innecessaris,
afavorint la integració en el medi habitual i facilitant la intervenció immediata davant de crisis
personals, socials o sanitàries.
L’activitat s’integra en la categoria 25 de l’annex II del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en
endavant, TRLCSP).
L’expressió de la codificació corresponent al vocabulari comú de contractes públics (CPV) és
la següent: 85312000-9 Serveis d’assistència social sense allotjament.
Divisió en lots: En aquest contracte no s’ha optat per la seva divisió en lots per raons
tècniques basades en: a) garantir la unitat de criteri d’actuació i la màxima coordinació en el
servei de teleassistència domiciliària en la totalitat de l’àmbit territorial comarcal, i b) per
obtenir els beneficis de les economies d’escala associades.
Règim jurídic: El contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis d'acord
amb allò que estableix l'article 10 del TRLCSP.
El contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives particulars i pels seus
annexos, pel plec de prescripcions tècniques, i per la proposició presentada per
l’adjudicatari. Tots aquests documents tenen caràcter vinculant i contractual i regulen
l’adjudicació, l’execució i l’extinció del contracte.
En cas de discrepància entre el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques i qualsevol altre document contractual, prevaldrà la regulació
establerta en el plec de clàusules administratives particulars. En allò no previst en aquests
documents contractuals, serà d'aplicació la normativa següent:
•

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

•

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

•

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública.

•

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

•

Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

•

Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30
de març, de desindexació de l’economia espanyola.

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local (LBRL).
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•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
administracions públiques (LPACAP).

•

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència.

•

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

•

Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del
Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència.

•

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social.

•

Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, que regula els centres especials de
treball.

•

Supletòriament, la resta de normes administratives i, en defecte seu, les normes de
dret privat.

procediment

administratiu

comú

de

les

El compliment de la normativa anterior s’entén sense perjudici de la tramitació i obtenció per
part del contractista de les autoritzacions administratives sectorials d’aplicació que siguin
precises per a la gestió del servei adjudicat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals i normativa sectorial de tota índole que puguin tenir aplicació en
l'execució de la cosa pactada, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació de complir-los.
2. Procediment de selecció i adjudicació
Donat que es tracta d’un contracte públic de serveis per a serveis socials dels enumerats a
l’annex XIV de la Directiva 2014/24/UE i que el seu valor estimat és inferior a 750.000,00
euros, aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada en aplicació del que
disposa l’article 4 de la Directiva esmentada el qual té eficàcia directa (Recomendación de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 15 de març de 2016).
La forma d’adjudicació del contracte de serveis serà el procediment obert, reservat a la
participació de Centres Especials de Treball, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte, en aplicació dels articles 157 a 161 i la Disposició addicional cinquena del TRLCSP.
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte de
conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP i amb l’establert a la clàusula 9 d’aquest plec.
3. Perfil de contractant i publicitat
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
Consell Comarcal compta amb el perfil de contractant al qual es tindrà accés segons les
especificacions que s'indiquen en la pàgina web següent: www.ccnoguera.cat.
Els plecs de la contractació es trobaran a la disposició dels licitadors en el perfil de
contractant a partir de la data de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida (en endavant, BOP).
4. Import del contracte
La determinació del preu del contracte es realitza mitjançant la modalitat de preus unitaris. Els
licitadors hauran de presentar una proposta del preu unitari mensual per terminal instal·lat i en
servei.
4.1. Preu base de licitació: El preu base de licitació per terminal instal·lat es fixa en 12,15
euros mensuals, al qual s’han d’afegir 0,49 euros corresponents al 4 per cent de l’impost
sobre el valor afegit (IVA), amb la qual cosa el preu total màxim és de 12,64 euros.
4.2. Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació a efectes de fixar l’import
de la garantia definitiva és de 151.632,00 euros, IVA exclòs, tenint en compte un nombre
anual d’usuaris previstos de 260, i una durada contractual de quatre anys, amb el desglòs
següent:

Preu mensual per
Nombre Import net mensual, Import net anual,
usuari, IVA exclòs, (€) d’usuaris
IVA exclòs, (€)
IVA exclòs, (€)
Any 2018

12,15

260

3.159,00

37.908,00

Any 2019

12,15

260

3.159,00

37.908,00

Any 2020

12,15

260

3.159,00

37.908,00

Any 2021

12,15

260

3.159,00

37.908,00

Pressupost del contracte, IVA exclòs (€)
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4.3. Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte a efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat és de 250.192,80 euros, IVA exclòs, tenint en compte
un nombre anual d’usuaris previstos de 260, una durada de quatre anys més dues eventuals
pròrrogues d’un any cadascuna, i modificacions per import màxim del 10 per cent, si escau,
amb el desglòs següent:

Cost anual, IVA
exclòs, (€)
1. Any 2018

37.908,00

2. Any 2019

37.908,00

3. Any 2020

37.908,00

4. Any 2021

37.908,00

5. Pròrroga 2022

37.908,00

6. Pròrroga 2023

37.908,00

Modificacions (10% s/ 1+2+3+4+5+6)

22.744,80

Valor estimat del contracte, IVA exclòs (€)

250.192,80

Finançament del contracte: L’import s’abonarà amb càrrec a la partida pressupostària del
vigent pressupost comarcal següent:
231.00 / 2279906 TRAE - Servei teleassistència
Existeix crèdit adequat i suficient fins a l’import aprovat pel Consell Comarcal i queda
acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el contracte.
Al ser un contracte plurianual el Consell Comarcal assumeix formalment el compromís i
l’obligació de consignar en els exercicis pressupostaris següents els crèdits suficients per
atendre el finançament dels serveis, de conformitat amb el que preveu l’article 174 del Reial
decret llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
La previsió del nombre d’usuaris del servei és només orientativa; la concreció dels mateixos
estarà subordinada a les necessitats del Consell Comarcal i, per tant, podrà experimentar
increments o disminucions sense que aquests supòsits tinguin la consideració de modificació
del contracte.
5. Termini d’execució del contracte
Durada: La durada del contracte serà de quatre anys, i sempre condicionada a que no es
produeixi la seva resolució anticipada, sense que pugui generar indemnització per al
contractista.
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Pròrrogues: El contracte es podrà prorrogar per mutu acord de les parts sempre que les
seves característiques continuïn inalterables, per períodes màxims d’un any, fins a un màxim
de dos anys, de tal forma que la durada total del contracte, incloses les successives
pròrrogues, no podrà excedir dels sis anys. La pròrroga s’haurà d’autoritzar expressament
per l’òrgan de contractació per tal que sigui efectiva.
Cas que el contractista no desitgi prorrogar el contracte, ho haurà de comunicar formalment
al Consell Comarcal amb una antelació mínima de sis mesos respecte de la data de
finalització de la vigència del contracte o de la seva pròrroga.
Període final de prestació obligada: No obstant l’anterior, s’estableix també un període
final de prestació obligada dels serveis per part del contractista fins al moment d’entrada en
funcionament del nou contracte de serveis que s’adjudiqui en substitució de l’actual, amb les
mateixes condicions, d’acord amb l’establert a l’article 235.a) del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En cas de produir-se aquesta pròrroga forçosa, i durant el temps que es mantingui, el
contractista no tindrà dret a rebre cap tipus d’indemnització del Consell Comarcal de la
Noguera, i l’única contraprestació a satisfer per aquest serà el preu vigent del contracte.
Tampoc podrà al·legar cap dret de preferència en la nova licitació dels serveis.
II. CLÀUSULES ESPECIALS DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
6. Acreditació de l’aptitud per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les empreses qualificades com a centres especials de treball (d’ara endavant,
CET) que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP;
que no estiguin incurses en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 60 del
TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 73 del
TRLCSP; que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, si
s’escau, la classificació que es determini en aquest plec; i que disposin, així mateix, de
l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Els CET són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat
i garanteixen la seva integració laboral. L’objectiu d’aquests centres és productiu, com el de
qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Poden incorporar-se com a
treballadors i treballadores als CET les persones amb discapacitat intel·lectual, física,
sensorial o malaltia mental. La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70 per cent de
persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior a un 33 per cent, sense
perjudici de les places en plantilla del personal no discapacitat, també imprescindible per al
desenvolupament de la seva activitat.
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L’acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica o professional del CET s’ha
d’acreditar de la forma següent:
1. Solvència econòmica i financera: d'acord amb l’article 62.2 i 75 del TRLCSP, s’ha
d’acreditar pel mitjà següent:

•
•

Volum anual de negocis de l’empresa qualificada com a CET, referit a l’àmbit
d’activitat de teleassistència domiciliària, dels tres darrers exercicis disponibles per
import igual o superior en cada exercici al pressupost del contracte.
Mitjà d'acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2. Solvència tècnica o professional: d'acord amb l’article 62.2 i 78 del TRLCSP, s’ha
d’acreditar per tots els mitjans següents:

•
•

Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els cinc últims anys en l’àmbit
d’activitat de teleassistència domiciliària, que inclogui import, dates i el destinatari,
públic o privat, dels mateixos.
Mitjà d’acreditació: els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat o declaració de
l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent.

7. Presentació de proposicions
7.1. Termini de presentació
El termini de presentació de proposicions serà de vint dies naturals comptats a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al BOP (article 159.2 del TRLCSP). No
obstant això, si el darrer dia del termini fos inhàbil, s'entendrà prorrogat fins al primer dia
hàbil següent.
Les proposicions s’han de presentar al registre general del Consell Comarcal de la Noguera
(carrer d’Àngel Guimerà, 28, de Balaguer, codi postal 25600) en el termini fixat en el
paràgraf anterior, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Les proposicions també podran presentar-se per correu postal o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l’article 16.4 de la LPACAP.
Quan es presentin en una oficina de Correus o en qualsevol dels altres llocs establerts en
l’article 16.4 de la LPACAP, el licitador ha d’anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de
l’oferta mitjançant correu electrònic (consell@ccnoguera.cat) dins del termini de presentació
de proposicions establert, fent constar el número d’expedient, el títol complet de l’objecte del
contracte i el nom del licitador, i adjuntant el justificant de la imposició de l’enviament dins
d’aquest mateix termini.
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Si no concorren ambdós requisits (justificació del lliurament i anunci de la seva tramesa) no
serà admesa la proposició que sigui rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la
data d’acabament del termini. En tot cas, transcorreguts set dies naturals següents a
aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a més, els
requisits establerts en la disposició addicional setzena del TRLCSP.
Cada licitador només pot presentar una proposició i no podrà subscriure cap proposició en
unió temporal amb altres, si ja ho ha fet individualment, o figurar en més d’una UTE. La
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les proposicions per ell
subscrites.
7.2. Documentació i informació disponible per a l’elaboració de la proposició
Les empreses interessades podran examinar i consultar les condicions i informacions
relatives a la present licitació en el perfil de contractant del Consell Comarcal de la Noguera
(www.ccnoguera.cat) on podran accedir per obtenir còpia dels plecs de la contractació i els
altres documents contractuals que s’indiquin.
7.3. Consultes i dubtes
Durant els primers cinc dies naturals del termini de presentació de proposicions, els
licitadors podran sol·licitar aclariments i formular les consultes que considerin convenients
sobre el contingut dels plecs de condicions i documentació complementària, mitjançant
correu electrònic enviat a l’adreça (consell@ccnoguera.cat) indicant el nom del licitador, nom
de la persona que realitza la consulta i càrrec, dades de contacte i text de la consulta. Les
respostes es podran publicar en el perfil de contractant del Consell Comarcal de la Noguera
en el termini màxim de cinc dies naturals comptats a partir de la data de finalització del
termini concedit per formular els aclariments, i tindran caràcter vinculant.
8. Contingut de les proposicions
8.1. Proposicions
Les proposicions seran secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada
del contingut de la totalitat del present plec de clàusules administratives particulars i del plec
de prescripcions tècniques.
La presentació d’ofertes per part dels licitadors suposa l’estudi de la naturalesa dels treballs
a realitzar, dels mitjans personals i materials a utilitzar, així com l’adequada ponderació dels
riscs, imprevistos i altres circumstàncies que puguin afectar a la seva oferta. Totes les
despeses, honoraris i tributs derivats de la participació en la licitació seran a càrrec dels
licitadors, amb completa indemnitat per al Consell Comarcal.
Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats, datats, signats i segellats pel
licitador o per la persona que el representi, acompanyats d’una sol·licitud de participació en

PCAP_contractació del servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera_2017

10/51

la licitació, ajustada al model normalitzat que figura a l’annex I del quadern d’annexos
d’aquest plec.
La denominació dels sobres és la següent:
- Sobre núm. 1:

Documentació administrativa.

- Sobre núm. 2:

Documentació tècnica a valorar d’acord amb criteris que impliquin
judicis de valor.

- Sobre núm. 3:

Proposició econòmica a valorar d’acord amb criteris objectius
(automàtics) d’adjudicació.

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la legislació vigent. En qualsevol cas, la documentació haurà de tenir data
d’expedició anterior o igual a la de l’últim dia del termini per presentar les proposicions.
Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de manera oficial al
català o al castellà.
El coneixement efectiu del contingut de la documentació que ha de ser objecte de valoració
en un moment anterior al previst en la normativa de contractació pública i en aquest plec,
derivat de la seva inclusió incorrecta en els diferents sobres per part de les empreses
licitadores, comportarà l’exclusió d’aquestes del procediment de licitació.
Dins de cada sobre s’inclouran els següents documents, així com una relació numerada dels
mateixos:
8.2. Contingut del sobre núm. 1 - Documentació administrativa
En la part exterior d’aquest s’ha de fer constar «Sobre núm. 1 – Documentació
administrativa», amb les dades següents:

•
•
•
•

Títol del contracte: «PROPOSICIÓ per a licitar en el contracte de serveis titulat:
«Servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera».
El nom i cognoms o raó social, número d’identificació fiscal (en endavant, NIF) i
adreça del licitador.
El correu electrònic i el telèfon.
Data, nom i cognoms i signatura de qui presenta l’oferta.

Aquestes dades es faran constar també en els sobres núm. 2 i 3.
En aquest sobre núm. 1 s’inclourà únicament la documentació següent:

•

Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions
establertes legalment per contractar amb l’administració, d’acord amb el model de
l'annex II del quadern d’annexos, signada pel representant legal.
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•

De forma alternativa a la presentació declaració responsable esmentada
anteriorment, el licitador pot optar per presentar el formulari normalitzat de document
europeu únic de contractació (DEUC), d'acord amb el formulari uniforme, publicat a la
pàgina web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es, o bé
pot optar per incloure la documentació prevista a l’annex VII d’aquest plec de
clàusules administratives particulars, excepte la referida a la garantia definitiva.

En el supòsit de concurrència en UTE, els empresaris han de presentar un document privat
en el qual indicaran: els noms i circumstàncies d’aquells que la constitueixen; les respectives
participacions; l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en UTE en el cas de
resultar adjudicataris i la designació d’un representant o apoderat únic d’aquesta amb
poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extinció. L’esmentat escrit haurà d’estar signat pels representants de
cadascuna de les empreses que integren la UTE.
La documentació que conté el sobre núm. 1 no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut dels sobres núm. 2 o 3. L’incompliment d’aquesta obligació implica
l’exclusió de la licitació per la mesa de contractació.
8.3. Contingut del sobre núm. 2 - Documentació tècnica a valorar d’acord amb criteris
que impliquin judicis de valor
En la part exterior d’aquest s’ha de fer constar el següent: «Sobre núm. 2 - Documentació
tècnica a valorar d’acord amb criteris que impliquin judicis de valor», amb les dades
indicades en l’apartat del sobre núm. 1.
S’hi inclourà la documentació que s’assenyala a l’annex VIII del quadern d’annexos.
La manca de documentació que impedeixi dur a terme l’avaluació d’un o diversos criteris
que impliquen un judici de valor, comportarà la seva no valoració.
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut del sobre núm. 3. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió
de la licitació per la mesa de contractació.
8.4. Contingut del sobre núm. 3 - Proposició econòmica a valorar d’acord amb criteris
objectius (automàtics) d’adjudicació
En la part exterior d’aquest s’ha de fer constar el següent: “Sobre núm. 3 - Proposició
econòmica a valorar d’acord amb criteris objectius (automàtics) d’adjudicació”, amb les
dades indicades en el sobre núm. 1.
S’hi inclourà la documentació que s’assenyala a l’annex IX del quadern d’annexos.
En tot cas, quedarà exclòs el licitador que no hagi inclòs en aquest sobre la proposició
econòmica, o bé hagi inclòs una oferta parcial o bé una proposició econòmica que no s’ajusti
de manera substancial al model establert en l’annex III del quadern d’annexos.
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9. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació que consten a l’annex VI del quadern
d’annexos d’aquest plec.
10. Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà formada pels membres següents:
Presidenta:

La Presidenta del Consell Comarcal de la Noguera o Conseller/a Comarcal en
qui delegui.

Vocals:

El Secretari del Consell Comarcal o funcionari/ària que el substitueixi.
La Interventora del Consell Comarcal de la Noguera o funcionari/ària que la
substitueixi.
Un/a Conseller/a Comarcal del Consell Comarcal de la Noguera designat/da
per la Presidenta del Consell Comarcal entre els consellers integrants dels
grups polítics que no tinguin representació a la Junta de Govern, o conseller/a
Comarcal del mateix grup polític que el/la substitueixi.
El Director de l’Equip Bàsic d’Atenció Social del Consell Comarcal de la
Noguera o tècnic/a que el substitueixi.

Secretari:

El Tècnic d’Administració General, assessor jurídic, del Consell Comarcal de la
Noguera o funcionari/ària que el substitueixi.

Per a la vàlida constitució de la mesa es requerirà la presència dels membres previstos a
l’article 21.7 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, i les seves decisions s’hauran
d’adoptar en qualsevol cas amb una majoria de la meitat més un de tots els membres amb
dret de vot que l’integrin.
D’acord amb l’establert a l’article 8.f) del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, es procurarà
unificar les reunions de la mesa de contractació en un sol acte, amb una fase prèvia interna i
una altra fase posterior de caràcter públic.
11. Qualificació i valoració de les proposicions
El primer dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació de pliques o al de la
recepció de les pliques presentades en una oficina de Correus o en qualsevol dels altres
llocs establerts en l’article 16.4 de la LPACAP, la mesa de contractació es constituirà a les
12:00 hores a fi de qualificar la documentació administrativa que contingui el sobre núm. 1.
La mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura del sobre núm. 1 dels
licitadors i comprovarà l’existència i correcció de la documentació que ha de contenir.
Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho comunicarà
a les empreses licitadores afectades, mitjançant correu electrònic o altres mitjans dels quals
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en pugui quedar constància, perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres
dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació. Una vegada esmenats, si s’escau, els
errors o omissions de la documentació presentada en el sobre núm. 1, la mesa ha de
determinar els licitadors admesos a la licitació i els exclosos, així, com en el seu cas les
causes d’exclusió.
Si no s’ha de donar termini d’esmena, en el mateix dia d’obertura del sobre núm. 1, a partir
de les 12:30 hores, la mesa de contractació procedirà a l'obertura del sobre núm. 2 en acte
públic i, en primer lloc, es donarà a conèixer el resultat de la qualificació documental dels
sobres núm. 1, i invitarà els interessats perquè manifestin els dubtes que tinguin o demanin
les explicacions que considerin necessàries.
Si fos necessària l’esmena d’errors o omissions en la documentació del sobre núm. 2, la
mesa en donarà compte als licitadors tant aviat com sigui possible, mitjançant correu
electrònic o altres mitjans dels quals en pugui quedar constància, i els atorgarà un termini
màxim de tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació per corregir-los o
esmenar-los abans de l’acte públic d’obertura del sobre núm. 3.
En qualsevol cas aquests errors o omissions esmenables no han d’impedir poder valorar la
documentació tècnica presentada d’acord amb els criteris de valoració subjectes a judicis de
valors que preveu el present plec.
La mesa sol·licitarà tots els informes tècnics que consideri necessaris per a la valoració de
les propostes presentades en els sobres núm. 2.
L’obertura del sobre núm. 3 es realitzarà en acte públic un cop rebuts els informes tècnics
que la mesa hagi demanat. De la data i hora d'aquest acte se'n donarà coneixement als
licitadors i al perfil de contractant.
En aquesta sessió es donarà a conèixer en primer lloc la valoració assignada per la mesa de
contractació a cada licitador per cadascun dels criteris que depenen d’un judici de valor
d’acord amb l’establert a l’article 30.3 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig.
La mesa podrà sol·licitar als licitadors aclariments sobre les ofertes presentades o la
correcció d’errors materials evidents en la seva redacció, sempre que es respecti el principi
d’igualtat de tracte i sense que puguin, en cap cas, modificar-ne els termes, i a aquest efecte
se’ls atorgarà un termini màxim de dos dies hàbils per a la seva formulació.
A l’efecte de poder emetre la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació podrà sol·licitar
tots aquells informes tècnics que consideri oportuns i es reunirà les vegades que cregui
convenient.
Si alguna proposició excedís del preu base de licitació de la prestació del servei serà
rebutjada per la mesa que acordarà de forma motivada l’exclusió del licitador.
La mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent de puntuació total, les
proposicions presentades admeses i que no hagin estat declarades desproporcionades o
anormals d’acord amb els criteris d'adjudicació assenyalats en l’annex VI del quadern
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d’annexos d’aquest plec, i emetrà la seva proposta d'adjudicació i l’elevarà a l'òrgan de
contractació.
Si es considera que algun licitador ha presentat la seva oferta econòmica de prestació dels
serveis amb valor anormal o desproporcionat, s’haurà de procedir d’acord amb l’establert a
l’annex VI del quadern d’annexos d’aquest plec.
El contingut de les ofertes, un cop presentades, passarà a ser propietat del Consell
Comarcal sense que l’empresa licitadora tingui dret a cap contraprestació econòmica per
aquest fet.
12. Adjudicació del contracte
La proposta d'adjudicació, juntament amb les proposicions i la seva documentació annexa,
les actes de totes les reunions que hagi realitzat la mesa i, si s’escau, els informes tècnics
requerits, es remetran a l’òrgan de contractació competent per tal que resolgui el
procediment d’adjudicació regulat en aquest plec, amb pronunciament exprés sobre les
observacions o reserves presentades.
En el supòsit d’empat en la valoració entre dues o més proposicions qualificades com les
més avantatjoses tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions
realitzades per centres especials de treball sense ànim de lucre, sempre que la seva finalitat
a l’activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte.
A aquests efectes es considerarà que un CET és un CET sense ànim de lucre en tots
aquells casos en que la seva titularitat, directa o indirecta, sigui de fundacions, associacions,
cooperatives sense ànim de lucre o altres entitats de l’economia social, així com els de
titularitat pública. Així mateix, podran ser reconeguts com d’iniciativa social aquells CET amb
presència majoritària de persones amb discapacitat (cooperatives o societats anònimes
laborals) o participats, directament o indirectament, en un 50 per cent per una entitat sense
ànim de lucre, com a mínim.
L'òrgan de contractació o aquell en qui delegui requerirà al licitador que hagi presentat
l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins el termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació
que es detalla a l’annex VII del quadern d’annexos d’aquest plec, acreditativa del
compliment de les condicions i requisits exigits legalment i per aquest plec de clàusules per
poder resultar adjudicatari del contracte.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits
per contractar amb l’Administració serà el dia de finalització del termini de presentació de
proposicions.
Si no s'atén adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a demanar la mateixa documentació al
licitador següent d’acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
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L'òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en els cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació. No es podrà declarar deserta la licitació quan existeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament,
es publicarà en el perfil de contractant. La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació
necessària que permeti als licitadors exclosos o candidats descartats interposar recurs
contra la decisió d'adjudicació.
En particular haurà d’expressar els punts següents:
•
•
•

En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les
quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
Pel que fa als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, també en forma
resumida les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la seva
proposició que hagin estat determinants en la selecció d'aquest amb preferència a
les ofertes admeses que hagin presentat la resta de licitadors.

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la seva
recepció pel destinatari. En particular, es pot fer per correu electrònic a l'adreça que els
licitadors o candidats hagin designat a presentar les seves proposicions, en els termes que
estableixen els articles 40 i següents de la LPACAP.
13. Garantia definitiva
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa ha de constituir a
disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per cent de l’import d’adjudicació,
exclòs l’IVA, atenent al pressupost base de licitació.
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
•

•

•

En efectiu o en valors de deute públic, d’acord amb els requisits de l’article 55
RGLCAP i els models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.
L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar a la
Tresoreria comarcal.
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes pels articles 56, 58 i
l’annex V del RGLCAP, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per
operar a Espanya, que s’han de dipositar a la Tresoreria comarcal.
Mitjançant contracte d’assegurança de caució formalitzat d’acord amb els requisits
establerts pels articles 57, 58 i l’annex VI del RGLCAP, amb una entitat asseguradora
autoritzada. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria comarcal.

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
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La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP.
Quan a conseqüència d’una modificació del contracte el seu preu experimenti variació, la
garantia constituïda s’haurà de reajustar perquè mantingui la deguda proporció amb el nou
preu modificat, en el termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari
l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es
produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa el TRLCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, el
Consell Comarcal pot resoldre el contracte.
La garantia definitiva serà retornada a l'adjudicatari un cop complert satisfactòriament
l'objecte del contracte o en cas de resolució sense culpa del contractista.
14. Renúncia o desistiment
Correspon a l'òrgan de contractació, per raons d'interès públic degudament justificades,
renunciar a celebrar un contracte o desistir del procediment abans de l'adjudicació.
15. Formalització del contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins dels quinze dies
hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins el termini
indicat, el Consell Comarcal pot acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l’import
de la garantia provisional que, si s’escau, hagi exigit i podrà entendre que l’adjudicatari retira
la seva oferta sol·licitant la documentació al següent licitador per l’ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes.
El contracte es formalitzarà 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'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec. Amb
aquesta formalització el contracte queda perfeccionat, requisit imprescindible per poder
iniciar l’execució.
La formalització del contracte s’ha de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació i en el BOP. L’enviament de l’anunci al butlletí oficial s’ha d’efectuar en un
termini no superior a quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la formalització, d’acord
amb el que disposa l’article 154 del TRLCSP.
L’òrgan de contractació comunicarà, per a la seva inscripció al Registre de contractes del
sector públic prevista a l’article 333 del TRLCSP, les dades bàsiques del contracte adjudicat,
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com també, si s’escau, les relatives a la seva modificació, pròrrogues, variacions de terminis
o de preu, el seu import final i extinció, en la forma i en els terminis establerts a l’article 31
del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la LCSP.
D’acord amb l’establert a l’article 29 del TRLCSP dins els tres mesos següents a la
formalització del contracte, per a l’exercici de la funció fiscalitzadora, s’ha de remetre a la
Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què s’hagi formalitzat aquell,
acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual es derivi.
Igualment s’han de comunicar a l’òrgan indicat les modificacions, pròrrogues o variacions de
terminis, les variacions de preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal del
contracte.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
16. Execució del contracte
Una vegada signat el contracte, i des de l’inici de prestació del servei, el contractista haurà
de disposar efectivament i adscriure al servei públic els mitjans materials i humans oferts.
L’òrgan de contractació, per mitjà del responsable del contracte, en el termini de cinc dies
hàbils des de l’efectiva disposició i adscripció al servei públic dels mitjans esmentats en el
paràgraf anterior, comprovarà que els mitjans adscrits s’ajusten als proposats i que
compleixen les determinacions del plec de prescripcions tècniques, i formalitzarà la
corresponent acta, que serà de conformitat si l’empresa compleix amb l’oferta realitzada. En
el supòsit que es detectin defectes en la dotació o que no estigui completa, posarà aquesta
incidència en coneixement de l’òrgan de contractació el qual podrà ampliar el termini per
esmenar les deficiències detectades fins a un màxim de trenta dies naturals, sense perjudici
d’imposar les penalitats previstes en aquest plec. En altre cas, podrà acordar la resolució del
contracte en tractar-se d’una obligació essencial d’aquest.
Al llarg de la vigència del contracte el contractista haurà d’entregar al Consell Comarcal la
documentació i la informació que es detalla en aquest plec.
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista el
responsable del contracte.
17. Direcció i control de l’execució del contracte
El Consell Comarcal designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la
Corporació. Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància
de la correcta realització dels serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i
inspecció mitjançant les verificacions corresponents.
Són funcions del responsable del contracte, entre d’altres:
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•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Comprovar i exigir l'existència i adscripció dels mitjans i organització necessaris per a
la prestació dels serveis.
Tramitar les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament del treball o servei.
Convocar quantes reunions de la comissió tècnica de seguiment i coordinació estimi
pertinents per al bon desenvolupament del servei i la seva supervisió, a la qual
estarà obligada a assistir la representació de l'empresa contractista, assistida
d'aquells especialistes de la mateixa que tinguin alguna intervenció en l'execució del
treball o servei.
Supervisar l'execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació
pactada, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
Interpretar el plec de prescripcions tècniques i altres condicions tècniques establertes
en el contracte o en disposicions oficials.
Subscriure juntament amb el contractista, l'acta d'inici de la prestació del servei i la
resta d’actes a formalitzar durant l’execució del contracte.
Conformar les certificacions i factures mensuals corresponents als treballs i serveis
realitzats segons els terminis d'execució i abonament que s'hagin acordat.
Emetre informes de control de qualitat dels serveis amb la periodicitat que
s’estableixi.
Informar les peticions presentades pel contractista.
Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon desenvolupament dels
treballs i serveis.
Elaborar informe proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la
finalització del contracte o de les seves pròrrogues.
Elaborar informe proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la
imposició de penalitzacions al contractista.
Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions i
condicions contractuals establertes.
Així mateix, una vegada finalitzat el contracte, li correspondrà informar sobre la
procedència de la devolució de la garantia definitiva constituïda pel contractista.
Verificar periòdicament els documents acreditatius del compliment de les obligacions
del contractista en matèria de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball i
vigència de les pòlisses d’assegurances, amb el suport dels departaments
corresponents.
Totes aquelles altres funcions que prevegin els plecs de condicions.

18. Obligacions del contractista
18.1. Obligacions essencials
1. El contractista quedarà vinculat per la proposició que hagi presentat, el compliment
de la qual tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte en tots els seus
termes.
2. L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en la proposició.
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3. Iniciar la prestació del servei en la data prevista i un cop s’hagi signat l’acta d’inici de
la prestació del servei.
4. Prestar el servei contractat amb la continuïtat i regularitat requerida pel plec de
prescripcions tècniques o ordenada posteriorment pel Consell Comarcal per tal de
satisfer les necessitats del contracte.
5. No substituir durant la vigència del contracte els mitjans materials adscrits a la
prestació dels serveis sense autorització escrita del Consell Comarcal.
6. El contractista executa el contracte al seu risc i ventura, i està obligat a subscriure les
pòlisses d’assegurances a que fa referència la clàusula 18.2.1.5 d’aquest plec i el
manteniment de la seva vigència mitjançant el pagament periòdic de les primes
corresponents.
7. Complir estrictament els terminis i condicions de pagament del preu pactat amb els
subcontractistes i subministradors que participin en l’execució del contracte adjudicat,
i presentar a sol·licitud del Consell Comarcal la documentació detallada en l’article
228.bis del TRLCSP als efectes de la seva comprovació.
8. Garantir els serveis mínims determinats per l’administració competent en cas de vaga
o conflicte laboral dels treballadors adscrits als serveis.
18.2. Obligacions específiques del contractista
A més a més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte,
són obligacions específiques del contractista les següents:
18.2.1. Execució del servei:
1. Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a
utilitzar-lo en les condicions que hagin estat establertes. En cas d’extinció normal del
contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la
gestió, d’acord amb el que disposa l’article 235, apartat a) del Decret de la
Generalitat 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
2. Admetre a qualsevol persona usuària que compleixi els requisits establerts per a la
utilització del servei.
3. Garantir l’activació o baixa del servei de teleassistència domiciliària en el termini
màxim de 5 dies naturals, d’acord amb l’establert en els plecs de condicions.
4. Tenir cura del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions, sens
perjudici dels poders de policia necessaris que conserva el Consell Comarcal per
assegurar la bona marxa del servei.
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5. Indemnitzar pels danys que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany sigui
produït per causes imputables a l’Administració.
6. Assumir la responsabilitat civil que es derivi de la seva gestió com a empresa, així
com dels professionals que prestin els serveis. A aquest efecte haurà de constituir
una pòlissa d’assegurança per cobrir els riscs indemnitzables de possibles accidents
i responsabilitats derivats de l’execució del contracte. Els capitals garantits mínims
han de ser: a) Cobertura per sinistre i any: 700.000 €; b) Límit per víctima: 180.000 €.
7. Posar a disposició del servei el personal suficient i amb el perfil professional adient.
Mantenir la màxima estabilitat en la plantilla de personal per tal de garantir la qualitat
del servei.
8. Facilitar, en el moment d’iniciar la prestació del servei objecte del contracte, la relació
nominal del personal adscrit, adjuntant els respectius currículums vitae.
9. Informar el Consell Comarcal del funcionament del servei.
10. Sotmetre’s en tot moment a les indicacions i observacions efectuades pel Consell
Comarcal a través del Director de l’EBAS.
11. L’empresa adjudicatària està obligada a presentar al Consell Comarcal, per al seu
vist i plau, qualsevol proposta de modificació que vulgui establir en la metodologia de
treball inicialment prevista en el projecte.
12. No cedir o traspassar els drets i obligacions objecte d’aquest contracte sense
l’autorització del Consell Comarcal. Prèvia autorització del Consell Comarcal,
l’empresa adjudicatària podrà concertar la prestació d’algun dels serveis contractats
amb professionals no adscrits a l’empresa.
13. La representació externa, a efectes de relació amb entitats, institucions, organismes,
persones, etc., tant públiques com privades, així com amb els mitjans de
comunicació, correspon al Consell Comarcal de la Noguera. L’incompliment d’aquest
punt donarà lloc a les corresponents sancions, amb independència de les
responsabilitats que es puguin generar en el supòsit que l’adjudicatari s’atribueixi
funcions que no li són pròpies.
14. Correspon al Consell Comarcal de la Noguera la titularitat de la documentació
derivada de la relació amb els usuaris del servei, o la que resulti de la redacció
d’informes, estudis, etc., adreçada a qualsevol destinatari individual o col·lectiu,
públic o privat, que l’adjudicatària generi en qualsevol fase del desenvolupament del
servei com a conseqüència de la gestió tècnica del contracte.
15. Complir amb el que disposa la Llei orgànica 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 d’aquesta llei
orgànica. En cap cas el contractista o el seu personal no podran obtenir altres dades
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(escrites, gravades, filmades o efectuades per qualsevol altre mitjà audiovisual) de la
persona usuària que les aportades pel Consell Comarcal de la Noguera.
16. Garantir el compliment de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries
front el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la
publicitat dels productes del tabac.
17. El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels
documents annexos que en formen part, o de les instruccions, Plecs i normes de tota
classe promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en l’execució d’allò
pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
18. La resta d’obligacions que es deriven de les disposicions legals i reglamentàries
aplicables.
19. Complir amb les modificacions en el servei que li ordeni introduir el Consell Comarcal
pel bon fi i en interès públic.
20. Designar una persona que estigui al front de l’execució del contracte. Aquest
responsable de l’empresa exercirà les funcions següents:
•
•
•
•
•

Fer d'enllaç i d’interlocutor amb el responsable del contracte i els corresponents
serveis comarcals.
Vetllar per la bona marxa dels treballs i el comportament del personal.
Distribuir les tasques entre el personal encarregat de l’execució dels serveis
adjudicats i donar-los les ordres i instruccions de treball necessàries.
Supervisar el correcte desenvolupament de les funcions que té encomanades el
personal, així com controlar l’assistència al seu lloc de treball.
Informar al Consell Comarcal sobre els canvis, ocasionals o permanents, en
l’equip de treball adscrit al contracte.

21. Prestar el servei amb els seus propis mitjans i amb estricta subjecció als plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i a les indicacions
que pugui rebre del Consell Comarcal, que té la potestat d’inspecció i vigilància del
servei. Només amb caràcter puntual es pot subcontractar la prestació del servei,
prèvia comunicació al Consell Comarcal i el seu consentiment exprés.
22. Informar al Consell Comarcal, amb la diligència i celeritat exigides en cada cas, de
tota incidència que sorgeixi durant la prestació dels serveis.
23. Facilitar tota la informació del servei que li sigui demanada pel Consell Comarcal en
el moment que es consideri oportú.
24. Continuar la prestació del servei a l’extinció del contracte fins que un nou adjudicatari
es faci càrrec del servei.
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18.2.2. En relació al personal:
a) El personal que aporti o utilitzi el contractista no tindrà cap vinculació jurídica laboral amb
el Consell Comarcal, tant durant la vigència del contracte com al final del mateix, i dependrà
única i exclusivament del contractista, el qual assumirà la condició d'empresari amb tots els
drets i obligacions inherents a tal condició conforme a la normativa d'aplicació. El Consell
Comarcal en cap cas serà responsable de les obligacions de l'empresari i els seus
treballadors, tot i que els acomiadaments i mesures que pugui adoptar siguin conseqüència,
directa o indirecta, del compliment, rescissió o interpretació del present contracte.
El contractista haurà de guardar i fer respectar les mesures accessòries de protecció i
seguretat tant als seus operaris com al públic en general, en especial en aquelles tasques
que puguin comportar un elevat grau de perillositat.
Cap conflicte laboral que es plantegi entre l'empresa adjudicatària i els seus treballadors
tindrà repercussió en les condicions econòmiques del contracte, de manera que el Consell
Comarcal només abonarà els serveis realment prestats i, en cas d'incompliment, s’estarà al
que es disposa en els plecs que regeixen el contracte.
b) Sense perjudici de l’execució dels acords que en les successives negociacions
col·lectives formalitzin els treballadors i el contractista, aquest no podrà repercutir al Consell
Comarcal cap augment de les despeses derivades de l’esmentada negociació col·lectiva, ja
siguin increments retributius o altres avantatges sociolaborals amb repercussió econòmica.
Els acords entre empresari i treballador no podran al·legar-se davant de l’òrgan de
contractació als efectes d’acreditar la ruptura de l’equilibri econòmic del contracte,
considerant que els desequilibris conseqüència de la negociació col·lectiva es deuen
exclusivament a la bona o mala gestió per part de l’empresari.
c) L’empresari no podrà efectuar contractacions de personal que comportin un increment de
la plantilla adscrita al servei i que es va oferir en fase de licitació, excepte les autoritzades
pel Consell Comarcal com a conseqüència d’una modificació del servei.
d) En cas de vaga dels treballadors, aquesta circumstància és un dels riscos normals de
l’activitat empresarial, que ha de ser assumit per l’empresari en l’execució del contracte, i per
tant, els seus efectes econòmics no poden ser repercutits al Consell Comarcal. En aquest
supòsit, el contractista està obligat a oferir solucions que garanteixin els serveis mínims
imprescindibles que determini l’administració competent. Si el contractista no oferís les
esmentades solucions o no les portés a la pràctica, el Consell Comarcal podrà promoure els
contractes que estimi precisos per cobrir els serveis mínims aprovats, que seran per compte
del contractista. En qualsevol cas, la responsabilitat que se’n derivi d’aquests treballs serà
del contractista, a tots els efectes que en aquest plec es contemplen. No garantir aquests
mínims tindrà per a l’empresari els efectes d’un incompliment contractual essencial.
La infracció de prestació del servei durant el temps que duri la vaga, es podrà deduir del
preu a abonar pel servei per l’import de les despeses que el contractista hagi deixat de
suportar en aplicació de la norma sectorial en matèria de vaga.
En tot cas, el contractista està obligat a posar en coneixement del Consell Comarcal el
començament de la situació de vaga amb una antelació mínima de 48 hores.
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e) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.
Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament al Consell Comarcal qualsevol
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta
a dret.
f) Disposar del personal necessari, amb la deguda qualificació, a fi i efecte de cobrir les
baixes per malaltia, vacances, permisos i contingències similars. El contractista no podrà
excusar la manca de personal per interrompre o retardar els serveis contractats o que ordeni
el Consell Comarcal, i haurà de disposar, en tot moment, de tots els efectius necessaris per
a l'execució dels serveis.
g) Substituir el personal, quan així sigui requerit pel Consell Comarcal, en el supòsit que
s’adverteixi una deficiència de qualitat o de rendiment no justificat en l’execució de les
prestacions contractuals.
h) El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat de tracte i la no-discriminació de dones i homes, fiscal, de protecció
de dades personals i en matèria mediambiental. A tal efecte, haurà de disposar de les
mesures exigides per la normativa que regula cada àmbit, sent al seu càrrec la despesa que
se’n derivi. Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament del contractista a
tots els efectes, sense que entre aquest i/o aquell i el Consell Comarcal existeixi cap vincle
de dependència funcionarial ni laboral, ni durant el termini de vigència del contracte ni a la
seva finalització.
i) Seran a compte directe del contractista totes les meritacions de personal, incloses les
assegurances socials, impostos i hores extraordinàries possibles que regulen les
disposicions actualment vigents o les que s'aprovin en el transcurs del contracte de serveis.
j) Fins a la finalització del contracte, sense que intervingui reclamació per part del Consell
Comarcal, s’hauran d’aportar abans del seu venciment noves certificacions acreditatives
d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
k) En cas de pròrroga del contracte s'hauran d'aportar les corresponents certificacions
d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
l) En el cas que al finalitzar el contracte sigui procedent la subrogació de personal, haurà de
facilitar la informació relativa a les condicions dels contractes dels treballadors als que afecti
la subrogació.
m) Durant l'últim any previ a la finalització efectiva del contracte de serveis, qualsevol
modificació en la composició de la relació de personal adscrit pel contractista a la prestació
dels serveis requerirà autorització prèvia del Consell Comarcal, sense perjudici de l'establert
en la legislació laboral. A tal efecte, haurà de comunicar prèviament per escrit al Consell
Comarcal les altes i/o baixes d'empleats amb l’exposició de les causes que les motiven, el
qual haurà de resoldre sobre la sol·licitud presentada en el termini d'un 10 dies, entenent-se
denegada aquesta autorització en cas d'absència de resposta.
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18.2.3. Despeses a liquidar pel contractista
a) En concepte de publicació dels anuncis de licitació i formalització del contracte en els
diaris i butlletins oficials, amb un import total màxim de 2.000,00 euros.
b) Totes aquelles altres despeses que es derivin del contingut d’aquest plec i del plec de
prescripcions tècniques.
19. Responsabilitat en l’execució del contracte
19.1. Responsabilitat
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
19.2. Indemnització de danys i perjudicis
El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar amb ocasió i motiu de la prestació
del servei a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels
actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o dels seus subcontractistes o
d’una organització deficient del servei objecte del contracte.
El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o reparar les
propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en les seves
condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la legislació vigent.
Igualment, es podran repercutir al contractista les despeses de defensa jurídica en que
incorri el Consell Comarcal com a conseqüència de les reclamacions judicials de tercers per
danys soferts en el desenvolupament del contracte.
19.3. Risc i ventura
L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista i es desenvoluparà sota la
direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació qui podrà dictar les instruccions
adients pel fidel compliment dels pactes o adoptar les mesures concretes per assolir o
restablir el bon ordre en l’execució d’allò convingut.
19.4. Infraccions contractuals
En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides pel
contractista, el Consell Comarcal podrà requerir-lo perquè compleixi el contracte, amb
imposició de sancions, o acordar-ne la resolució.
Constitueixen infraccions contractuals de l’adjudicatari les següents:
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19.4.1. Infraccions greus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

Incomplir els compromisos assumits en l’oferta presentada pel contractista.
No donar inici a l’execució de les prestacions contractades.
La negativa a prestar el servei ordenat pel Consell Comarcal sense causa justificada.
L'incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides en el contracte quan
hagi produït o pugui produir un perjudici greu.
L’incompliment dels requeriments efectuats pels treballadors de l’EBAS de Consell
Comarcal, quan hagi produït o pugui produir un perjudici greu a l'execució del
contracte.
La no intervenció immediata després de la denúncia o coneixement d'una situació
que comporti una repercussió greu pel servei o de perill greu pels usuaris.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, vehicles o personal diferents
als previstos en els plecs i en l’oferta del contractista, si escau, o insuficients o
inadequats per prestar el servei, quan hagi produït o pugui produir un perjudici greu a
l'execució del contracte.
La percepció per part de l’empresa o de qualsevol dels seus treballadors, de
retribució, cànon o gràcia per part dels usuaris del servei, llevat que estiguin
degudament autoritzats pel Consell Comarcal.
Qualsevol pràctica defraudadora o irregularitat en la forma de prestació del servei
que suposi discriminació per als usuaris o enriquiment injust.
El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que
es derivin per l'execució del contracte.
No garantir el compliment dels serveis mínims decretats per l’Administració
competent en el cas de convocatòria de vaga que afecti als serveis contractats.
L’incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
Els actes i omissions que puguin ser causa de perill per a la seguretat pública, així
com la tardança o negligència en corregir defectes o situacions que constitueixen risc
per a les persones o coses.
l’atribució de funcions que no li són pròpies, com ara la representació externa, tant a
efectes de relació amb entitats, institucions, organismes, persones, etc, públiques i
privades, com amb mitjans de comunicació.
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs.

19.4.2. Infraccions lleus:
a) L'incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides en el contracte quan
hagi produït o pugui produir un perjudici lleu.
b) L’incompliment dels requeriments efectuats pels treballadors de l’EBAS de Consell
Comarcal, quan hagi produït o pugui produir un perjudici lleu a l'execució del
contracte.
c) La no intervenció immediata després de la denúncia o coneixement d'una situació
que comporti una repercussió lleu pel servei o de perill lleu pels ciutadans.
d) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, vehicles o personal diferents
als previstos en els plecs i en l’oferta del contractista, si escau, o insuficients o
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inadequats per prestar el servei, quan hagi produït o pugui produir un perjudici lleu a
l'execució del contracte.
e) Incompliment lleu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que
es derivin per l'execució del contracte.
f) L’incompliment lleu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una infracció del
mateix caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.
19.5. Sancions contractuals
En cas d'incompliment, el Consell Comarcal podrà aplicar les sancions següents, graduades
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Infraccions greus: multa de fins a un 20 per 100 de l’import del preu d’adjudicació del
contracte referit a tot un any. Si l’òrgan de contractació considera que la sanció no serà
suficient per compel·lir al contractista a esmenar la deficiència que la motiva, podrà instar
directament la resolució del contracte per culpa imputable a aquest.
b) Infraccions lleus: multa de fins a un 10 per 100 de l’import del preu d’adjudicació del
contracte referit a tot un any.
La imposició de penalitzacions serà independent de l’obligació del contractista d’indemnitzar
tant al Consell Comarcal com a tercers pels danys i perjudicis que les infraccions que els
motiven hagin causat, i de la no liquidació per part del Consell Comarcal dels serveis
finalment no executats.
En la tramitació de l'expedient d’imposició de penalitzacions, es donarà audiència al
contractista perquè pugui formular al·legacions dins un termini de deu dies hàbils.
La imposició de les penalitzacions així com la determinació de les indemnitzacions
s’aprovaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del responsable del contracte.
Per a les infraccions greus en què es proposi la resolució del contracte se seguirà el
procediment previst en l’article 109 del RGLCAP, amb el compliment dels requisits que hi
figuren.
19.6. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat
Per graduar les infraccions, a més dels principis de proporcionalitat i justícia material, cal
tenir en compte la intencionalitat, la pertorbació del servei, els danys produïts al Consell
Comarcal o als ciutadans, la quantitat de ciutadans o usuaris afectats, la reincidència en les
infraccions, la participació en la comissió de la infracció, la transcendència social de la
infracció, el comportament especulatiu de l’infractor, la quantia global de l’operació que ha
estat objecte de la infracció, la quantia del benefici il·lícit estimat i l’esmena dels defectes
derivats de l’incompliment quan no s’hagin derivat perjudicis directes al Consell Comarcal o
a tercers.
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19.7. Reintegrament de les penalitzacions per sancions
Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant la
deducció dels pagaments corresponents que el Consell Comarcal hagi d’abonar al
contractista. Si no restessin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra
la garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir l’import de la sanció, es podrà reclamar
la diferència per via administrativa de constrenyiment.
19.8. Mesura cautelar
Amb independència dels danys i perjudicis que pot reclamar per motiu de l'incompliment
d'obligacions, com a mesura cautelar, el Consell Comarcal podrà aplicar l'import o retardar el
pagament de les certificacions o de les factures, totalment o parcialment, en compensació
de deutes del contractista per raó del contracte.
20. Prerrogatives de l’Administració
Dintre dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP, el Consell
Comarcal té les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, suspendre la seva execució, i
acordar-ne la resolució i els seus efectes.
Així mateix, i sense perjudici d’altres reconegudes per la llei, l’òrgan de contractació tindrà
les potestats següents:
a) Fiscalitzar, dirigir i controlar la prestació dels serveis, per a la qual cosa podrà
inspeccionar-la i dictar les ordres per mantenir-la o restablir-la. Així mateix, el Consell
Comarcal podrà inspeccionar els serveis, les obres, les instal·lacions i els locals, així com la
documentació relacionada amb l’objecte del contracte i requerir al contractista la presentació
i actualització d’aquesta documentació quan sigui precís per acreditar el compliment de les
obligacions que l’incumbeixen. En particular, el Consell Comarcal tindrà accés i podrà
sol·licitar:
•
•
•
•

Llibres oficials (entre d’altres, el llibre diari, llibre major, comptes de pèrdues i guanys,
balanç de situació i memòria) i comptes anuals de l’exercici anterior, a l’empara de
l’article 34.1 del Codi de Comerç.
Auditoria dels comptes anuals i la seva presentació al registre mercantil.
Informació mercantil actualitzada.
Facturació del servei.

b) Disposar de l’auditoria de l’empresa adjudicatària pel que fa els elements tècnics i
econòmics del contracte. Les despeses que generi aquesta auditoria aniran a càrrec del
contractista.
Les resolucions de l'òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i
exhaureixen la via administrativa.
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Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el
mateix òrgan de contractació o bé recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
21. Drets del contractista
Amb caràcter general el contractista té els drets reconeguts en els articles 236 i 250.2 del
ROAS.
22. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre el Consell Comarcal i el contractista en l’execució
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 240 del ROAS.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la tramitació de les mateixes no determinarà la paralització del contracte.
23. Modificació del contracte
23.1. Condicions i abast:
De conformitat amb el que disposa l’article 106 del TRLCSP, es preveu la possibilitat de
modificar el contracte, tot justificant-ho en l’expedient, en els supòsits i les condicions
següents:
La disminució o ampliació en els serveis contractats derivats de l’aplicació de la Llei 39/2006,
del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència, i de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, per disposicions
normatives que les puguin afectar i que repercuteixin en el finançament del servei.
En tots els supòsits, si la modificació comporta un increment, aquest no podrà ser de més del
10 per cent del preu adjudicat.
Les modificacions no previstes en aquest apartat només es poden portar a terme quan es
justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies previstes en l’article
107 del TRLCSP.
El nombre d’usuaris del servei per al càlcul del valor estimat del contracte és només orientatiu;
la concreció dels mateixos estarà subordinada a les necessitats del Consell Comarcal i, per
tant, podrà experimentar increments o disminucions sense que aquests supòsits tinguin la
consideració de modificació del contracte.
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23.2. Procediment:
Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els tràmits següents:
•

Proposta raonada del responsable del contracte que comprendrà, com a mínim, els
aspectes següents:
•
•
•

Detecció de la necessitat de modificar el servei.
Anàlisi detallat de la prestació del servei afectat i justificació tècnica de si es
precisa portar a terme una ampliació, modificació o reducció de mitjans o és
suficient amb una reorganització dels existents.
En cas d’ampliació/modificació del servei, s’hauran d’especificar els mitjans
addicionals (humans i materials) que en cas necessari calgui introduir en el servei
i la seva valoració sobre la base dels preus descompostos definits en el
pressupost inicial instruint-se, si es tracta de mitjans no previstos ni valorats en
l’estudi econòmic de l’oferta, el corresponent expedient de preus contradictoris,
quedant els nous costos incorporats a tots els efectes en el quadre de preus de
l’oferta original.

•

Audiència al contractista i informe del responsable del contracte a evacuar en
ambdós casos en un termini de 10 dies hàbils.

•

Informe de la Secretaria o de l’Assessoria Jurídica.

•

Informe d’Intervenció.

•

Informe de la Comissió Jurídica Assessora quan la quantia de les modificacions,
aïlladament o conjuntament, sigui superior a un 10 per cent del preu inicial del
contracte i aquest sigui igual o superior a 6.000.000,00 euros.

•

Acord d’aprovació de la modificació.

•

Reajustament de la garantia definitiva pel contractista.

•

Formalització de la modificació en document administratiu.

Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació són obligatòries pel contractista.
23.3. Límit anual: 10 per cent del preu d’adjudicació del contracte.
23.4. Òrgan comarcal competent: òrgan de contractació.
24. Règim retributiu del contractista
La retribució que el contractista percebi per la prestació dels serveis provindrà únicament i
exclusiva del Consell Comarcal de la Noguera, havent de facilitar el contractista la
informació i documentació que a aquests efectes sigui precisa.
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El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura mensual, expedida
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del
TRLCSP.
El contractista està obligat a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació telemàtica.
Les factures es presentaran al punt general d’entrada del Consell Comarcal de la Noguera
(Oficina virtual – Portal del proveïdor).
El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts
en l’article 218 del TRLCSP.
Amb la presentació de la seva proposició i amb el preu ofert, l’adjudicatari assumeix
explícitament que assoleix l’equilibri econòmic del contracte, i no podrà invocar amb
posterioritat altres causes de ruptura que no siguin les previstes en la normativa de
contractació pública.
25. Revisió de preus
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de la revisió de preus. L’evolució dels
costos del contracte està contemplada en el preu proposat.
26. Subcontractació
Donada la condició de contracte reservat a centres especials de treball, l'adjudicatari només
podrà subcontractar amb tercers la realització de prestacions accessòries fins al límit de 10
per cent l’import d’adjudicació del contracte.
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes en
l'article 227.2 del TRLCSP o el límit màxim especial establert per a la subcontractació en
aquest plec de clàusules administratives particulars, s'imposarà la penalitat regulada en
l'article 227.3, amb subjecció al següent:
•
•

Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista, o sobre la garantia, conforme a
l'article 212.8 del TRLCSP.
Com a regla general, la seva quantia serà d’un 5 per cent de l'import del
subcontracte, tret que motivadament l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment
és greu. En aquests casos, les penalitats podran arribar fins a un 10 per cent o fins al
màxim legal del 50 per cent, respectivament. La reiteració en l'incompliment es podrà
tenir en compte per a valorar la gravetat.

Sense perjudici del règim de penalitats indicat, la manca de comunicació anticipada i per
escrit al Consell Comarcal de la voluntat de formalitzar els subcontractes, es qualifica
expressament com a una obligació contractual essencial per part del contractista i el seu
incompliment serà causa de resolució del contracte subscrit.
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27. Cessió
Els drets i obligacions del 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, amb autorització expressa del Consell Comarcal i amb el
compliment dels requisits legalment establerts per l’article 226 del TRLCSP.
28. Intervenció del servei
Si de l’incompliment del contracte per part del contractista se’n deriva una pertorbació del
servei o es produeix una lesió als interessos dels usuaris i l’Administració no decideix la
resolució del contracte, aquesta podrà acordar intervenir el servei fins que aquelles causes
desapareguin. La intervenció del servei te caràcter sancionador quan suposi una reacció de
l’ens contractant enfront d’un incompliment contractual greu imputable al contractista.
En virtut de la intervenció substitutòria l’ens contractant s’encarregarà directament i de
manera temporal del funcionament del servei, de conformitat amb els articles 254 i següents
del ROAS.
En tot cas, la intervenció no podrà tenir una duració superior a sis mesos.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
29. Recepció del servei
La recepció del contracte es realitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 222 del
TRLCSP. 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 s’haurà de
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
Una vegada efectuada la recepció de la totalitat del servei i vençut el termini de garantia que
s'indica en aquest plec, es procedirà a la devolució de la garantia prestada, si no resultessin
responsabilitats que haguessin d'exercitar-se sobre la garantia, de conformitat amb el que
estableix 102 del TRLCSP.
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista la reparació o
compensació dels mateixos.
Acabat el termini de garantia sense que l'Administració hagi formalitzat alguna de les
objeccions o la denúncia que es refereixen els apartats anteriors, el contractista quedarà
exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada.
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30. Termini de garantia
Atesa la naturalesa i característiques de l’objecte del contracte s’estableix un termini de
garantia d’un any.
31. Devolució o cancel·lació de la garantia
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini
de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la
resolució d'aquest sense culpa del contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resulten
responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o assegurança de
caució.
L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar a l'interessat en el termini de dos mesos des
de la finalització del termini de garantia. Transcorregut el mateix, l'Administració haurà
d'abonar al contractista la quantitat deguda incrementada amb l'interès legal del diner
corresponent al període transcorregut des del venciment de l'esmentat termini fins a la data
de la devolució de la garantia, si aquesta no s'hagués fet efectiva per causa imputable a
l'Administració.
Transcorregut un any des de la data d'acabament del contracte, sense que la recepció
formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es
procedirà, sense més demora, a la devolució o cancel·lació de les garanties una vegada
depurades les responsabilitats a què es refereix l'article 100 del TRLCSP.
32. Resolució del contracte
Les causes i els efectes de la resolució del contracte són les assenyalades als articles 223 a
225 i 308 a 309 del TRLCSP.
Són, a més, causes de resolució del contracte les que expressament s’estableixen a
continuació:
1) L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les dades o
antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte.
2) L'abandonament del contracte. Es presumirà l'abandonament quan l’empresari,
sense causa justificada, no iniciï la prestació dels serveis en la data programada o
deixi de prestar-los durant més de quaranta-vuit hores seguides, ja sigui per la
manca d'adscripció de personal o per la seva retirada i desatenció absoluta dels
mateixos.
3) L’incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
4) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
5) La cessió del contracte sense l’autorització prèvia i expressa del Consell Comarcal.
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6) L’obstrucció del contractista a les facultats de direcció i inspecció del Consell
Comarcal.
7) La comissió de qualsevol de les infraccions tipificades com a greus en el plec.
8) Altres establertes al llarg del clausulat d’aquest plec i del plec de prescripcions
tècniques.
La concurrència de causes de resolució contractual produirà els efectes legalment establerts
i en el supòsit d’incompliment per causes imputables al contractista, els següents:
a) Confiscació de la garantia.
b) Reintegrament a càrrec del contractista de la despesa que resulti de la nova
adjudicació o realització en relació a l'anterior de la qual porti causa i dels altres
danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixi a l'import de la garantia
confiscada.
c) Retenció d'elements materials del contractista.
d) Iniciació del procediment d’inhabilitació del contractista per a ulteriors licitacions i
adjudicacions o proposta per a la seva iniciació per l’Administració competent, segons
els casos legalment establerts.
En tot els casos es seguirà el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.
33. Reversió de les instal·lacions i els béns
(Sense contingut en aquesta licitació)
34. Supòsits de nul·litat contractual
El actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP.
Aquest contracte serà nul en el casos previstos a l’article 37 del TRLCSP.
En aquests supòsits, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o
jurídiques els drets o els interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o s’hi puguin
veure, en els terminis i davant l’òrgan competent per tramitar-la i resoldre-la, de conformitat
amb l’article 39 del TRLCSP.
35. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació i l’adjudicació d’aquest contracte, i també les
sorgides sobre la interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l’extinció, sense
perjudici que, si escau, sigui procedent la interposició del recurs especial en matèria de
contractació regulat en l'article 40 del TRLCSP.
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Clàusula final. Publicitat del plec
Aquest plec de clàusules administratives particulars, una vegada sigui aprovat per l’òrgan de
contractació, s’exposarà al públic mitjançant els anuncis de la licitació del procediment, pel
mateix termini habilitat per a la presentació de proposicions, als efectes que pels interessats
s’hi puguin presentar reclamacions, les quals s’hauran de resoldre per l’òrgan de
contractació. En aquest supòsit, i sempre que resulti necessari, el procediment s’ajornarà
fins que l’òrgan de contractació es pronunciï sobre les reclamacions plantejades.
Diligència de Secretaria
Per a fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars, amb el seu quadern
d’annexos, ha estat aprovat per Decret de Presidència del Consell Comarcal de la Noguera
núm. 380 de 19 desembre de 2017.
El Secretari
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QUADERN D’ANNEXOS

ANNEX I.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
C. d’Àngel Guimerà, 28
25600 BALAGUER

Telèfon: 973 448 933
Correu-e: consell@ccnoguera.cat

Departament que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: S-6-2017
Objecte del contracte: Servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera
Procediment d’adjudicació: Obert, diversos criteris
Tipus de contracte: Serveis

En/Na ...................................................................................., amb DNI ......................., en
nom propi, o en representació de l’empresa ..................................................., amb
NIF ........................, i amb domicili a ......................................................... de ....................
(CP .................), telèfon ........................, i correu electrònic .....................................,

EXPOSO:
Primer. Que assabentat/da de la convocatòria de la licitació de l’expedient de referència i
estant la meva representada interessada en participar-hi, s’entrega la proposició integrada
per la documentació següent:
Sobre 1: Documentació administrativa.
Sobre 2: Documentació tècnica a valorar d’acord amb criteris que impliquin judicis de
valor.
Sobre 3: Proposició econòmica a valorar d’acord amb criteris objectius (automàtics)
d’adjudicació.
Segon. Que l’empresa que represento SI
sigui procedent).

NO

està inscrita en el RELI (marcar el que

Tercer. Que l’empresa que represento SI
NO
AUTORITZA al Consell Comarcal de
la Noguera (marcar el que sigui procedent) a obtenir per mitjans electrònics la comprovació
amb l’AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, de conformitat amb allò que estableixen els articles 13, 14 i 15 del
RGLCAP.
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Quart. Que l’empresa que represento coneix l’obligació, de caràcter general, de l’ús de
mitjans electrònics per a la pràctica de notificacions als interessats que es relacionin amb el
Consell Comarcal en la seva condició de licitadors i contractistes establerta a l’article 41 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i amb aquesta finalitat faig constar l’adreça de correu electrònic següent:
....................................... (indicar adreça de correu electrònic)

SOL·LICITO:
La participació de l’empresa que represento en el procediment convocat per a l’adjudicació
del contracte referenciat, amb l’entrega de la proposició i la documentació que l’acompanya.
A .............................., a .... de ........................ de ..........

(Signatura i segell de l’empresa)
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ANNEX II.

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na ...................................................................................., amb DNI ......................., en
nom propi, o en representació de l’empresa ..................................................., amb
NIF ........................, i amb domicili a ......................................................... de ....................
(CP .................), telèfon ........................, i correu electrònic ................................,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
1. Personalitat jurídica i representació
(Persona física): Que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació.
(Persona jurídica): Que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta
licitació. Que la societat que represento es va constituir amb escriptura pública de
data ..................., davant el notari de ................................., Sr./Sra. ................................,
amb núm. de protocol ........, i es va inscriure en el Registre mercantil de .............................
Les dades referents a l’atorgament dels poders de representació de la societat consten a la
mateixa escriptura pública/l’escriptura pública de data ....................., davant el notari
de ......................., Sr./Sra. ......................................, amb núm. de protocol .........
(Persona jurídica no espanyola d’un Estat membre de la Unió Europea o signatari de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu): Que la societat es troba inscrita en el
registre/disposa dels corresponents certificats que s’indiquen a l’annex I del RLCAP, i que
se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si és
el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
(Persona jurídica no espanyola d’un Estat no membre de la Unió Europea ni signatari de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu): que la societat ostenta la corresponent capacitat
d’obrar, i que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
2. Grup empresarial
Que, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç:
L’empresa a la qual represento no conforma grup empresarial.
L’empresa a la qual represento conforma grup empresarial. El grup es denomina
“...............................................” i el conformen les entitats següents:
-............................
-............................
-............................
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3. Que no em trobo/la societat no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a
contractar conforme l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
4. Que en els òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no hi forma part cap
persona que estigui compresa en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat per
contractar amb les corporacions locals.
5. Obligacions tributàries i de la Seguretat Social
Que estic/la societat està donat/da d’alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el
cens d’empresaris professionals i retenidors i que estic/la societat està al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, imposades per les
disposicions vigents.
Per aquest motiu:
Em comprometo, en el moment que m’ho requereixi el Consell Comarcal de la Noguera,
a aportar la documentació acreditativa del compliment de les meves obligacions tributàries i
de la Seguretat Social/obligacions tributàries i de la Seguretat Social de la societat i dels
requisits establerts en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en els plecs objecte d’aquesta licitació.
Autoritzo al Consell Comarcal de la Noguera a sol·licitar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària les dades relatives al compliment de les meves obligacions
tributàries/obligacions tributàries de la societat, per tal de comprovar el compliment dels
requisits establerts en el en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i demés normativa de
desenvolupament, en aquesta licitació.
Autoritzo al Consell Comarcal de la Noguera a sol·licitar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social les dades relatives al compliment de les meves obligacions/obligacions de
la societat, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en el en el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i demés normativa de desenvolupament, en aquesta licitació.
6. Que estic/la societat està en possessió de la solvència econòmica i financera, i
tècnica o professional determinada pel plec de clàusules administratives particulars
aprovat pel Consell Comarcal, i que compto/a amb la documentació acreditativa necessària.
7. Que compleixo/la societat compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la
normativa vigent pel que fa a l’explotació i funcionament de les instal·lacions objecte de la
contractació.
8. Que l’empresa que represento està qualificada com a centre especial de treball i
inscrita en el registre autonòmic corresponent a que es refereix el Reial decret 2273/1985.
9. Que, en relació als treballadors de l’empresa, compleixo/la societat compleix estrictament
amb les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent,
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incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut.
10. Que compleixo/la societat compleix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i que adoptarà les mesures de caràcter tècnic i
organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tingui
accés per mitjà d’aquest contracte i que n’evitin l’alteració, pèrdua i el tractament o accés no
autoritzat.
11. Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut cert.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb el Consell Comarcal de la Noguera,
signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
(Lloc i data)
(Nom i cognoms – Segell)

PCAP_contractació del servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera_2017

40/51

ANNEX III.

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA DE LICITACIÓ

El/la senyor/a ........................................................... amb NIF o passaport núm................., (*)
assabentat/da de l'anunci de licitació i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
poder ser adjudicatari/ària del contracte de serveis titulat: «Servei de teleassistència
domiciliària a la comarca de la Noguera (expedient S-6-2017)» es compromet en nom (propi
o de l'empresa que representa) ......................................... a executar-lo amb estricta
subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques,
documents contractuals que accepta íntegrament i sense cap tipus de reserva, limitació o
objecció, pels preus que s’indiquen a continuació:
Preu mensual per terminal instal·lat (IVA exclòs): ............ euros (amb dos decimals)

(Lloc i data)
(signatura del/de la proposant)
(segell de l’empresa)

(*) En cas d'unió temporal d'empreses s'hauran de fer constar les dades de cadascun
dels representants de les empreses que la formen i les seves signatures.
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ANNEX IV.

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER-SE DONAT
DE BAIXA A LA MATRÍCULA DE L’IAE

En/Na ...................................................................................., amb DNI ......................., en
nom propi, o en representació de l’empresa ..................................................., amb
NIF ........................, i amb domicili a ......................................................... de ....................
(CP .................), telèfon ........................, i correu electrònic ................................,
DECLARO:
Que l’empresa que represento està donada d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques
corresponent a l’epígraf ..................................................................... i que aquesta alta es
manté a dia d’avui.

(Lloc i data)
(Signatura)
(Segell de l’empresa)
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ANNEX V.

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TROBAR-SE EN ALGUN
SUPÒSIT D'EXEMPCIÓ DE L’IAE

En/Na ...................................................................................., amb DNI ......................., en
nom propi, o en representació de l’empresa ..................................................., amb
NIF ........................, i amb domicili a ......................................................... de ....................
(CP .................), telèfon ........................, i correu electrònic ................................,
DECLARO:
Que l’empresa que represento es troba en un dels supòsits d'exempció recollits en l'apartat
1 de l'article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Supòsit legal
d'exempció:…………………………………………………
Adjunto, per aquesta licitació, el document de declaració en el cens d'obligats tributaris.
(Lloc i data)
(Signatura)
(Segell de l’empresa)
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ANNEX VI.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Les propostes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts. Per valorar-les es
tindran en compte els següents criteris, amb la ponderació relativa atribuïda a cadascun.
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels punts assignats en els
següents apartats dels criteris de valoració.
1. CRITERIS DE VALORACIÓ AMB JUDICI DE VALOR (màxim 30 punts)
Projecte tècnic del servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera, que
ha d’incloure els apartats següents:
•
•
•
•
•

Definició dels objectius i funcions a realitzar
Infraestructura i equip tècnic
Recursos humans adscrits al servei
Protocol d’actuació
Mecanismes d’actuació d’emergències i seguiment

2. CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS (AUTOMÀTICS) (màxim 70 punts)
1. Preus del contracte (màxim 70 punts): Els punts es comptaran de la manera següent:
S’atorgaran 0 punts a aquelles proposicions que ofereixin uns preus iguals als de licitació i la
puntuació màxima de 70 punts a aquella proposició que ofereixi els preus més baixos, com a
millor oferta. La puntuació de la resta de proposicions a valorar es calcularà
proporcionalment a la baixa presentada d’acord amb la fórmula següent:
POv = MaxP * (PBL - Ov) : (PBL- MO)
POv: Puntuació de l’oferta a valorar
MaxP: Màxima puntuació: 70 punts
PBL: Preu base de licitació: Correspon al preu mensual per terminal instal·lat previst en
la clàusula 4.1 d’aquest plec.
Ov:
Oferta a valorar
MO: Millor oferta
S'exclouran aquelles proposicions que excedeixin els preus base de licitació.
OFERTES AMB VALORS ANORMALS, DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES: Els
límits que permetran apreciar que les proposicions presentades en aquesta licitació no
poden ser complides com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats seran els següents:
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1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al preu base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la
mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot
cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular
sobre les tres ofertes de menor quantia.
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal,
s’ha de donar audiència al licitador que l’hagi presentat perquè, en el termini de tres (3) dies
hàbils comptats des de l’endemà de la recepció de la petició d’explicacions, justifiqui la
valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l’estalvi que permeti
el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l’originalitat de les
prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació
i les condicions de treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació, o la possible
obtenció d’una ajuda d’Estat.
En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.
Si l’òrgan de contractació estima que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats, ha d’acordar l’adjudicació provisional a favor de
la següent proposició econòmicament més avantatjosa, d’acord amb l’ordre en què hagin estat
classificades.
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ANNEX VII.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DE CONDICIONS I
REQUISITS PREVIS A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

I.-

EMPRESES NO INSCRITES EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES
LICITADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (RELI) I/O DE L’ESTAT
(ROLECE).

A)

EN EL CAS QUE L’EMPRESARI SIGUI UNA PERSONA JURÍDICA ESPANYOLA:

1.

Escriptura de constitució o de modificació, si s’escau, inscrita en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li
sigui aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en
què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, al
Registre Oficial corresponent.

2.

Targeta d’identificació fiscal (NIF).

3.

DNI o document d’identificació equivalent del representant de l’empresa.

4.

Escriptura pública de poder per contractar amb l’administració atorgada davant
notari, en el cas que les facultats i abast de la representació de la persona que signi
l'oferta no es desprengui de l'escriptura de constitució o modificació de la societat
licitadora.
Si el licitador és una persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el
Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per acte concret no és necessària la
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l’article 94.1.5è del seu reglament.

5.

Diligència de validació dels poders lliurada pel secretari del Consell Comarcal, en
tant que fedatari públic per la qual es declari suficient la representació i facultats amb
que actua l’apoderat de l’empresa licitadora.
La diligència de validació dels poders haurà de sol·licitar-se sempre que no s’hagués
obtingut amb anterioritat a l’hora de participar en altres licitacions convocades per
aquest Consell Comarcal i estigui referida al mateix representant o apoderat i els
poders mantinguin la seva vigència, abast i eficàcia. En aquest últim supòsit
l’empresari haurà d’indicar en quin expedient consta l’original d’aquest document.

6.

Declaració responsable de l’apoderat de la vigència dels poders de representació
atorgats al seu favor.

7.

Documentació en el cas de concurrència en unió temporal d’empreses (UTE):
tots i cadascun dels empresaris hauran d’acreditar la seva personalitat, capacitat
d’obrar i solvència exigides en aquest plec.
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8.

Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.

9.

Documentació en relació amb les obligacions tributàries:

9.1

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) acreditant que
el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries. No serà necessari que el
licitador presenti aquest certificat si ha autoritzat expressament al Consell Comarcal
de la Noguera a comprovar en el seu nom aquestes circumstàncies.

9.2

Certificat positiu de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) acreditant que el licitador
es troba al corrent d’obligacions tributàries.

9.3

Certificat positiu de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
de la Diputació de Lleida acreditant que el licitador es troba al corrent d’obligacions
tributàries.

9.4

Si el licitador proposat com adjudicatari és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligat a pagar aquest Impost, ha de presentar el
document d’alta de l’impost en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el
darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se
donat de baixa en la matrícula de l’impost, segons model que s’acompanya en
l’annex IV del quadern d’annexos.

9.5

Si el licitador proposat es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document
de declaració en el cens d’obligats tributaris, segons model que s’acompanya en
l’annex V del quadern d’annexos.

10.

Documentació en relació amb les obligacions amb la Seguretat Social:
Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. No serà
necessari que el licitador presenti aquest certificat si ha autoritzat expressament al
Consell Comarcal de la Noguera a comprovar en el seu nom aquestes
circumstàncies.

11.

Resguard de constitució de la garantia definitiva corresponent i que s'especifica a
la clàusula 13 d’aquest plec.

12.

Certificat de la qualificació i inscripció en qualsevol dels registres de centres
especials de treball autonòmics a que es refereix el Reial decret 2273/1985, de 4
de desembre, que regula els centres especials de treball.

B)

EN EL CAS QUE SIGUI UNA PERSONA FÍSICA ESPANYOLA:

1.

Document Nacional d’Identitat o document que el substitueixi i acreditació, si és el
cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil.
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2.

Els documents requerits en els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la lletra A
d’aquest annex.

C)

EN EL CAS QUE SIGUI UNA EMPRESA ESTRANGERA D’UN ESTAT DE LA
UNIÓ EUROPEA:

1.

Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva
inscripció en els registres professionals o comercials o la presentació de les
certificacions que s’indiquen al punt 3 de l’annex I del RGLCAP.
Quan la legislació de l’Estat en què estiguin establertes aquestes empreses exigeixi
una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder
prestar-hi el servei de què es tracti, han d’acreditar que compleixen aquest requisit.

2.

Una declaració expressa de submissió als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu propi fur jurisdiccional.

3.

Solvència econòmica, financera i tècnica.
Amb independència del pressupost del contracte hauran d’acreditar davant
l’òrgan de contractació la seva capacitat econòmica i financera i tècnica o
professional en la forma establerta en la clàusula 6 d’aquest plec i a l’anunci de
licitació.
En el cas d’una UTE hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional en la forma establerta en la clàusula 6 d’aquest plec i en l’anunci de
licitació, acumulant-se les característiques acreditades per cadascun dels seus
integrants a l’efecte de determinar la solvència de la UTE.

4.

Els documents requerits en els punts 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12 de la lletra A
d’aquest annex.

D)

EN EL CAS DE LA RESTA D’EMPRESES ESTRANGERES:

1.

Acreditació de la seva capacitat d’obrar mitjançant informe de la Missió
Diplomàtica Permanent o de l’Oficina Consular d’Espanya del lloc on radiqui el
domicili de l’empresa en el qual es farà constar, prèvia acreditació per part de
l’empresa, que figura inscrita en el Registre local professional, comercial o anàleg o,
en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les
activitats que comprèn l’objecte del contracte, d’acord amb l’article 10 del RGLCAP.

2.

Informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya o de la Secretaria
General de Comerç Exterior sobre la condició d’Estat signatari de l’Acord sobre
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es
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tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada o, en cas contrari, informe de
reciprocitat a que es refereix l’article 55 del TRLCSP.
3.

Una declaració expressa de submissió als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de forma directa o indirecta,
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al seu propi fur
jurisdiccional.

4.

Els documents requerits en els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la lletra A
d’aquest annex.

II.-

EMPRESES INSCRITES EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES
LICITADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (RELI) I/O DE L’ESTAT
(ROLECE).
Les empreses inscrites en aquests registres, només estan obligades a presentar la
documentació següent:

1.

Certificat d’inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o de l’Estat (RELI/ROLECE), juntament amb una
declaració responsable de la vigència de les dades que inclou.

2.

Documents que acreditin la solvència específica exigida a l’empresa en aquest plec,
llevat que aquesta es dedueixi amb claredat de les dades que figuren en la inscripció.

3.

El resguard de constitució de la garantia definitiva corresponent i que s'especifica en
la clàusula 13 d’aquest plec.

4.

En cas de concurrència en UTE, el que per aquest supòsit s’exigeix en el punt 7 de la
lletra A de l’apartat I d’aquest annex.

5.

Certificat de la qualificació i inscripció en qualsevol dels registres de centres
especials de treball autonòmics a que es refereix el Reial decret 2273/1985, de 4
de desembre, que regula els centres especials de treball.
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ANNEX VIII. CONTINGUT DEL SOBRE NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A
VALORAR D’ACORD AMB CRITERIS QUE IMPLIQUIN JUDICIS DE
VALOR

En el sobre núm. 2: Documentació tècnica a valorar d’acord amb criteris que impliquin judicis
de valor, s’ha d’incloure el Projecte tècnic del servei de teleassistència domiciliària a la
comarca de la Noguera.
Quedarà exclòs el licitador que no hagi presentat en aquest sobre el Projecte tècnic
esmentat.
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ANNEX IX.

CONTINGUT DEL SOBRE NÚM. 3: PROPOSICIÓ ECONÒMICA A
VALORAR D’ACORD AMB CRITERIS OBJECTIUS (AUTOMÀTICS)
D’ADJUDICACIÓ

1. Proposició econòmica
En el sobre núm. 3 els licitadors han d’incloure la seva proposició econòmica formulada,
estrictament, conforme al model que s’adjunta a l’annex III del quadern d’annexos. En les
ofertes s’ha de contemplar sempre l'impost sobre el valor afegit (IVA) com a partida
independent.
Quedarà exclòs el licitador que no hagi presentat en aquest sobre la proposició econòmica o
que l’hagi presentat però amb variacions substancials respecte al model de l’annex II
esmentat.
En la proposició no s’acceptarà cap document manuscrit ni que contingui omissions, errades
o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que l’Administració consideri fonamental
per a valorar l’oferta.
La proposició econòmica no podrà superar l’import expressat en la clàusula 4.1. d’aquest
plec.
D’acord amb el previst a l’article 147 del TRLCSP no s’admet la presentació d’ofertes
variants o alternatives, sigui quina sigui la denominació que utilitzin els licitadors, ja es diguin
complementàries, accessòries, subvariants o de qualsevol altra forma. La contravenció
d’aquesta prohibició per part de les empreses donarà lloc, i així s’adverteix expressament als
licitadors, a l’exclusió del conjunt d’ofertes presentades, i això amb independència de que
arribin o no a valorar-se en el procediment.
Seran rebutjades per la mesa de contractació, mitjançant resolució motivada, aquelles
proposicions en les que concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 84 del
RGLCAP, així com aquelles altres causes establertes com a motius d’exclusió en el clausulat
del present plec.
No seran admeses les ofertes presentades pels empresaris que hagin participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques de l’objecte de la present licitació, sempre que
aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte
privilegiat respecte la resta de les empreses licitadores.
Les proposicions presentades per una UTE han de ser signades pels representants de totes
les empreses que la componen.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES de la licitació del contracte de serveis titulat:
«Servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera»

ÍNDEX DE CLÀUSULES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objecte del contracte
Objectius del servei
Àmbit territorial
Persones usuàries
Descripció dels serveis
Tecnologia associada als serveis de teleassistència bàsica
Organització del servei
Coordinació tècnica, seguiment i avaluació del servei

Clàusula final. Publicitat del plec
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CLÀUSULES
1. Objecte del contracte
El servei de teleassistència, amb caràcter bàsic, consisteix en facilitar a les persones
usuàries de forma ininterrumpuda, mitjançant l'ús de la tecnologia de la informació i de la
comunicació, amb el suport dels mitjans personals necessaris, en resposta immediata
davant de situacions d'emergència, d'inseguretat, soledat i aïllament.
Es porta a terme a través de la instal·lació d'un terminal a l'habitatge de la persona usuària
connectat a una central receptora, amb la qual es comunica en cas d'urgència mitjanánt
l'activació d'un polsador.
2. Objectius del servei
Els objectius del servei són els següents:
•

•
•
•

Aconseguir la permanència de la persona gran i/o amb discapacitat i/o grau de
dependència al seu entorn habitual, bé sigui en el seu propi domicili o en domicili de
familiars durant un temps estable, i evitar un ingrés prematur en un servei
residencial.
Donar resolució immediata de les emergències personals i/o domiciliàries que es
produeixin i facilitar la intervenció adequada a la necessitat plantejada.
Establir contacte continuat amb l’usuari.
Aconseguir una relació de confiança i afectiva amb l’usuari amb el manteniment de la
comunicació continuada.

3. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del contracte comprèn tots els municipis de la comarca de la Noguera, que
són els següents:
Àger, Albesa, Alòs de Balaguer, Algerri, Artesa de Segre, les Avellanes i Santa Linya,
Balaguer, la Baronia de Rialb, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Cabanabona, Camarasa,
Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Oliola,
Os de Balaguer, Penelles, Ponts, Preixens, la Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu,
Vallfogona de Balaguer, Vilanova de l'Aguda, Vilanova de Meià.
4. Persones usuàries
De forma preferent els usuaris de teleassistència són persones reconegudes per la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència.
El servei també va adreçat a persones grans que viuen soles o que tot i viure
acompanyades passen gran part del dia soles al domicili.
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El servei pot incloure persones amb malaltia crònica, convalescents de malaltia o en
situacions de postoperatori.
5. Descripció dels serveis
Els serveis que es presten en el domicili seran els següents:
•

•
•
•
•
•

Instal·lació dels terminals de teleassistència domiciliària. El terminal telemàtic
s’instal·la en el domicili de l’usuari, connexió a la xarxa telefònica i realització les
proves tècniques corresponents sobre el seu funcionament correcte. El terminal va
acompanyat dels accessoris necessaris, bé sigui un polsador de coll o de polsera.
Manteniment dels equips i, si escau, la seva reparació a càrrec de l’empresa
adjudicatària i sense cap cost afegit per al Consell Comarcal o per a l’usuari.
L’operador està obligat a informar i assessorar l’usuari i familiars sobre l’ús correcte
del servei i dels equips, del cost de les trucades, de la gestió de les trucades i/o
incidències i altra informació requerida.
Atenció permanent les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
Atenció directa donant resposta adequada a la necessitat o mobilitzant altres
recursos humans o materials propis de la persona usuària o existents a la població
on resideixi.
Emissió de comunicacions per al seguiment de la persona usuària des del centre
d’atenció i comunicacions de cortesia (felicitació per l’aniversari, en situacions de
convalescència, etc).

6. Tecnologia associada als serveis de teleassistència bàsica
•
•
•

•

•
•

Dispositius domiciliaris que possibilitin la recepció i emissió de comunicacions, amb
les seves corresponents unitat de control remot.
Un centre d'atenció a la persona usuària.
Tant els dispositius domiciliaris com la tecnologia (hardware i software) utilitzats per
la persona usuària amb el centre d'atenció han de ser accesibles, amb la finalitat de
garantir la correcta prestació del servei, tenint en compte la diversitat que es pot
donar entre les persones usuàries pel que fa a les seves capacitats i limitacions.
Entre aquestes es troben les relacionades amb el funcionament cognitiu i la
comunicació, la visió i l'audició, la mobilitat i l'ús dels dispositius.
La tecnologia associada als serveis de teleassistència ha de possibilitar diverses
modalitats de comunicació, no restringides únicament a l'emissió-recepció de
missatges parlats. Entre les modalitats de comunicació que, a través de la tecnologia
adequada són possibles, es troben la comunicació via text, la comunicació
aumentativa i alternativa (amb ús de pictogrames o imatges), i el llenguatge de
signes a través de videocomunicació.
El terminal domiciliari ha de tenir pulsadors o botons diferenciables entre sí per les
seves característiques de color, tamany, text, relleu, símbol o forma en funció de les
necessitats de la persona usuària.
El terminal ha de poder ser activat mitjançant un producte de suport adequat per a
les persones usuàries que, degut a limitacions de mobilitat dels membres superiors,
ho necessitin.
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7. Organització del servei
L’organització del servei s’estructurarà d’acord amb la següent distribució de tasques entre
el Consell Comarcal de la Noguera, que realitzarà mitjançant l’Equip Bàsic d’Atenció Social
(EBAS), i l’adjudicatària del servei.
7.1. Funcions del Consell Comarcal de la Noguera
La gestió global del servei d’atenció domiciliària és competència del Consell Comarcal de la
Noguera, i té com a funcions específiques les següents:
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

La representació externa, tant a efectes de relació amb entitats, institucions,
organismes, persones, etc, públiques i privades, com amb mitjans de comunicació.
L’incompliment d’aquest punt donarà lloc a les corresponents sancions, amb
independència de les responsabilitats que es puguin generar en cas que el
contractista s’atribueixi funcions que no li són pròpies.
La direcció tècnica superior del servei.
Fer la planificació anual segons els recursos disponibles i l’avaluació del servei
prestat.
Fer la proposta de la distribució de recursos financers del servei d’atenció domiciliaria
pel que fa a les prestacions de tecnologies de suport i cura.
Programar les actuacions necessàries per a la millora tècnica i econòmica de la
gestió del servei de teleassistència domiciliària amb caràcter bàsic.
Realitzar el seguiment permanent de les necessitats de teleassistència a la comarca,
de la intervenció feta dels recursos disponibles com a indicadors de la planificació.
Marcar els instruments de recollida de dades periòdiques per a l’avaluació del servei.
Informar a la població de la prestació del servei.
Informar directament les potencials persones usuàries del servei mitjançant l’EBAS.
Rebre la demanda del servei i gestionar-la per part de l’EBAS.
Comunicar al contractista les altes i baixes del servei, i les incidències produïdes.

7.2. Funcions del contractista

•
•
•
•
•

•
•

Recepcionar les sol·licituds referides al servei, les quals seran trameses mitjançant
correu electrònic per part de l’EBAS del Consell Comarcal.
Garantir l’activació o baixa del servei de teleassistència domiciliària en el termini
màxim de 5 dies naturals.
Disposar de professionals degudament qualificats per a la instal·lació del servei i per
rebre les demandes dels usuaris.
Comunicar les baixes i incidències greus al Consell Comarcal de la Noguera en un
termini de 24 hores a partir del seu coneixement.
Presentar un informe d’activitats i de serveis realitzats amb una periodicitat mensual.
Assegurar la qualitat tècnica de la prestació del servei a les persones usuàries,
mitjançant l’adequada supervisió i coordinació de la gestió, i adoptar les mesures
oportunes per al seguiment de l’execució del servei.
Adequar la idoneïtat de la integració i coordinació dels diferents serveis que es
prestin a l’usuari i al domicili.
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8. Coordinació tècnica, seguiment i avaluació del servei
Les relacions de coordinació entre el Consell Comarcal de la Noguera i el contractista es
durà a terme de la manera següent:
El contractista designarà un representant, que serà la persona responsable de la coordinació
general del servei, del seu seguiment i funcionament, i de respondre sobre qualsevol
incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.
La coordinació per revisar el funcionament global del servei i valorar-ne l’estat de l’execució
es realitzarà periòdicament amb el Director de l’EBAS del Consell Comarcal de la Noguera.
Per fer efectiu aquest seguiment el contractista redactarà mensualment un informe
d’incidències que inclogui les persones usuàries, els serveis realitzats, les incidències
esdevingudes i la seva resolució. Aquest informe mensual d’activitat s’haurà de presentar al
Consell Comarcal fins al dia 10 del mes següent.
Tot i això, sempre que sigui necessari el representant del contractista podrà contactar amb el
tècnic de l’EBAS de l’àmbit social referent del cas concret per traslladar incidències relatives
al mateix o altres consideracions que cregui oportunes. Així mateix, el tècnic de l’EBAS
referent de la persona usuària es comunicarà amb el responsable designat pel contractista
per tot allò que afecti la usuària i sigui de rellevància per a la prestació efectiva del servei de
teleassistència.
El contractista també haurà de presentar una memòria anual d’activitat durant el mes de
gener de l’any següent.
Clàusula final. Publicitat del plec
Aquest plec de prescripcions tècniques, una vegada sigui aprovat per l’òrgan de
contractació, s’exposarà al públic mitjançant els anuncis de la licitació del procediment, pel
mateix termini habilitat per a la presentació de proposicions, als efectes que pels interessats
s’hi puguin presentar reclamacions, les quals s’hauran de resoldre per l’òrgan de
contractació. En aquest supòsit, i sempre que resulti necessari, el procediment s’ajornarà
fins que l’òrgan de contractació es pronunciï sobre les reclamacions plantejades.
Diligència de Secretaria
Per a fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars, amb el seu quadern
d’annexos, ha estat aprovat per Decret de Presidència del Consell Comarcal de la Noguera
núm. 380 de 19 desembre de 2017.
El Secretari
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