CONTRACTE DE SERVEI DE FORMACIÓ I DINAMITZACIO SOCIO CULTURAL DE
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

A data de la signatura electrònica

REUNITS
D’una part el senyor José Maria OSUNA LÓPEZ, Alcalde President de l’Ajuntament
de Ripollet, actuant en nom i representació de la Corporació, assistit per la
Secretària, senyora Helena MUÑOZ AMORÓS, qui dona fe de l’acte, d’acord amb
el que disposa l’art. 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
D’una altra part el senyor Manel Josep López i Seuba, major d’edat, amb DNI
46.586.792-Q, actuant en nom i representació de l’empresa ESQUEMES
INFORMATICS, SL amb NIF B-61.247.060, en endavant el contractista, i domicili
social a Igualada - Barcelona, avinguda Europa núm.7-9 en virtut del seu
nomenament com a apoderat, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Barcelona, senyor D.Enrique Viola Tarragona, en data 21 d’octubre de 2010,
número 1656 del seu protocol, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al
volum 29.800, foli 81, full B-161.233, inscripció 5ª, amb facultats i mode
d’actuació suficients per a l’atorgament del present contracte.
EXPOSEN
I)

Que l’Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 16 de febrer de 2021, va adjudicar el contracte de servei de
Formació i Dinamització socio cultural del departament de Cultura de
l’Ajuntament de Ripollet a l’empresa ESQUEMES INFORMATICS, S.L.,
degudament constituïda davant Notari MªTeresa Albanell Millet, en
data 19 de novembre de 1996, número 1.043 del seu protocol, inscrita
al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 29497, foli 167, full
B152832 inscripció 1ª.

II)

Per part de l’adjudicatari, es manifesta que segueixen vigents en
l’actualitat les manifestacions que, sobre inexistència de causes
d’incapacitat o incompatibilitat, figuren ja incorporades a l’expedient.

Per tot això, reconeixent-se mútuament capacitats per contractar,

CONVENEN

PRIMER. Constitueix l’objecte d’aquest contracte la formalització de l’adjudicació
del contracte esmentat a l’empresa ESQUEMES INFORMÀTICS, S.L., d’acord amb
les condicions previstes als Plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regeixen la referida contractació, que el senyor
Manel Josep i Seuba, en la representació que ostenta, declara conèixer i accepta.
SEGON. El preu del contracte és de 102.634,80 euros (cent dos mil sis-cents
trenta-quatre euros amb vuitanta cèntims), més l’IVA de 21.553,31 euros (vinti-un mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb trenta-un cèntims), fent un total
de 124.188,11 euros (cent vint-i-quatre euros cent vuitanta-vuit euros amb onze
cèntims), pels dos anys de durada del contracte, amb possibilitat de dues
pròrrogues d’un any cadascuna, que s’imputarà amb el següent desglossament a
l’aplicació pressupostària 601.334.227992 – Activitats formatives i dinamització
cultural.
TERCER. Ambdues parts s’obliguen a l’exacte compliment del present contracte,
de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques
que s’adjunten, aprovats per Junta de Govern Local en data 28 de juliol de 2020,
i a les condicions contingudes en l’oferta subscrita pel contractista que
s’incorpora al present document pel que respecta a la part econòmica.
QUART.- El contractista queda sotmès, pel que respecta a l’execució del
contracte, a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció
de dades.
CINQUÈ. De conformitat amb l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del Sector Públic (LCSP), el contractista podrà sol·licitar la
formalització d’aquest contracte en escriptura pública, en el qual cas les despeses
originades aniran al seu càrrec.
Per tal que consti, ambdues parts signen aquest contracte, de la qual cosa jo,
com a Secretari accidental, en dono fe.

L’ALCALDE,

EL CONTRACTISTA,

Dono fe, als efectes de fe pública
LA SECRETÀRIA,

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DE SERVEI DE FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ SOCIO CULTURAL,
MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT.
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1. Definició de l’objecte del contracte
D’acord amb la definició establerta a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP, el contracte tindrà com objecte principal
la prestació de fer consistent en el desenvolupament de les activitats que serà indicada
en el present document en línies generals i en el Plec de Prescripcions Tècniques –
PPT- que conforma la licitació, de forma detallada. Aquesta activitat està dirigida a
l’obtenció del resultat establert en els objectius del contracte fixats en el present
document i el PPT.
L’objecte del present contracte inclou, a grans trets, és el servei FORMATIU CULTURAL
I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL EN L’ÀMBIT en aquelles parts més rellevants i en
les quals es consideraran incloses la totalitat de les prestacions identificades
anteriorment, en les categories de la classificació en el vocabulari comú de contracte
públics (CPV) segons el Reglament número 2004/18 de la Comissió Europea son els
següents:
CPV 92000000-1- Serveis d’esbarjo, culturals i esportius
CPV 80500000-9 Serveis de formació
2. Necessitat i idoneïtat del contracte

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/07/2020 Secretària

Mitjançant la prestació del contracte a què es refereix aquest document es satisfan les
necessitats administratives de l’objecte recollides de manera general al present PCAP
i detalladament al Plec de Prescripcions Tècniques que forma part de la documentació
de la present licitació.
La voluntat de disposar d’un programa de formació cultural i un dinamitzador sociocultural en l’àmbit de Ripollet, amb l’objectiu d’oferir una programació estable que
s’adapti a les necessitats de la població de Ripollet i que tingui continuïtat a la
formació feta fins ara, així com paral·lelament, vol iniciar-se una nova línia d’acció
cultural que complementi l’oferta de tallers, formació i activitats culturals estables
programades en els equipaments municipals. Es vol impulsar un seguit d’accions
socio-culturals als barris vinculades a altres programes que vol impulsar l’Ajuntament
atenent les dinàmiques pròpies dels agents de cada territori (veïnat, entitats, centres
educatius..) i potenciant la interrelació entre ells, tot d’acord amb els objectius del
PPT.

3. Pressupost de licitació
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El pressupost es desglossa pels conceptes:
Costos directes........................52.421.-€
Costos indirectes.....................2.759.-€
El preu base de licitació corresponent a un any de prestació contractual és de
55.180,00.-€ (cinquanta-cinc mil cent vuitanta euros), sense incloure l’impost sobre
el Valor Afegit, el qual pot ascendir com a màxim a la quantitat de 11.587,80€ (21%
d’IVA).
L’IVA es troba subjecte a les variacions que pugui experimentar legislativament,
havent d’adequar-se si escau.
El preu definitiu del contracte serà el que resulti del pressupost proposat pel licitador
que sigui adjudicatari, d’acord amb la seva proposició econòmica.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació
indicant l’impost sobre el Valor Afegit –IVA- a aplicar mitjançant partida independent.
Les ofertes que superin aquest pressupost de licitació seran desestimades
automàticament.
En la determinació de l’oferta cal estar al tenor de la totalitat de les obligacions
recollides al PCAP i al PPT. Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la
totalitat de l’objecte del contracte, i el preu consignat porta implícits tots els
conceptes/obligacions establertes en els mateixos. A títol d’exemple no excloent
d’altres que no siguin identificats a continuació i que es troben directament vinculats,
poden ser referits els següents:
•

•

29/07/2020 Secretària

•
•
•

•
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El preu ofert per l’objecte contractual es considera que inclou tots els
possibles elements de cost associats a la provisió, implantació, manteniment,
desenvolupament...
Tot allò que es derivi de la resolució de consultes, d’incidències independent
del grau de la urgència o si aquesta es produeix en dia laborable o festiu.
Hores d’operari, dietes, desplaçaments...
Les despeses derivades del compliment i integració de disposicions
normatives.
L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals
augments que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execució del
contracte com a conseqüència de la negociació col·lectiva.
El cost directe i indirecte de l’elecció per part de l’adjudicatària d’introduir
canvis en el programari en substitució dels sistemes d’informació en els
termes inclosos al PPT.
L’adjudicatari no ha de preveure cap tipus de dedicació per part del personal
de l’ajuntament més enllà de la necessària informació en tasques associades
a la prestació del servei.
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El preu consignat és indiscutible, no s’admet cap prova d’insuficiència.

4. Valor estimat
Per a l’establiment del valor estimat del contracte, cal estar al contingut de les
previsions establertes als articles 101.1 i 101.2 de la LCSP i l’art.5.1 de la Directiva
2014/24/UE, de contractes de les Administracions Públiques.
En aquest cas, el valor estimat d’aquest contracte ascendeix a 237.274,00.-€ (doscents trenta-set mil dos-cents setanta-quatre euros) IVA exclòs.
Aquest import comprèn els conceptes que es refereixen a continuació:
• La durada inicial del contracte, prevista és de VINT-I-TRES MESOS:
105.761,67€ (CENT CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN AMB SEIXANTA SET
CÈNTIMS EUROS) IVA exclòs.
• La durada de la primera pròrroga IVA exclòs: 55.180€ (CINQUANTA CINC MIL
CENT VUITANTA EUROS)
• La durada de la segona pròrroga IVA exclòs: 55.180€ (CINQUANTA CINC MIL
CENT VUITANTA EUROS)
• 20% del preu base de licitació d’aquest contracte, IVA exclòs, per import
ascendent a 21.152,33€ (VINT-I-UN MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS), previst per a la modificació contractual contemplada a la
clàusula 22 d’aquest PCAP.
5. Finançament
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria 601.334.227992 (Cursos i Tallers) del vigent pressupost de
l’Ajuntament de Ripollet.

29/07/2020 Secretària

L’Ajuntament de Ripollet es compromet a dotar de partida pressupostària per atendre
la despesa del servei formatiu cultural i dinamització socio-cultural, amb consignació
suficient pels exercicis en que tingui vigència el contracte, amb els següents imports:
Any 2020: d’octubre a desembre (3 mesos), despesa de 13.795 € (iva no inclòs).
Any 2021: de gener a desembre (12 mesos), despesa de 55.180 € (iva no inclòs).
Any 2022: de gener a agost (8 mesos), despesa de 36.786,67 € (iva no inclòs).
Possible Primera Pròrroga:
Any 2022:de setembre a desembre (4 mesos),despesa de 18.393,33€ (iva no inclòs).
Any 2023: de gener a agost (8 mesos), despesa de 36.786,67 € (iva no inclòs).
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Possible Segona Pròrroga:
Any 2023: de setembre a desembre (4 mesos), despesa de 18.393,33 €(iva no inclòs)
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Any 2024: de gener a agost (8 mesos), despesa de 36.786,67 € (iva no inclòs).
6. Termini del contracte i pròrroga
(Article 29 LCSP)
El contracte tindrà una durada de VINT-I-TRES MESOS, a comptar des de la signatura
del contracte.
La prestació serà des del dia 1 d’octubre de 2020 fins al dia 31 d’agost de 2022. Es
preveu la possibilitat de celebrar DUES pròrrogues d’UN ANY CADASCUNA. Caldrà
l’adopció de l’acord exprés per part de l’Ajuntament al respecte.
En el cas que l’adjudicatària no tingués la voluntat de prorrogar la vigència, haurà
d’avisar a l’Ajuntament amb sis mesos d’antelació a la data en la que acabaria la
vigència del contracte, indicant que donaria per finalitzat el mateix amb el transcurs
del temps establert-durada inicial o primera pròrroga.
Les comunicacions a les que s’ha fet menció han de ser per mitjà fefaent de la tramesa,
del contingut i de la recepció d les mateixes, per les dues parts (Ajuntament i
adjudicatària)
7. Procediment d’adjudicació i tipus de tramitació
La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert, adjudicació
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen
els articles 145 i 156 LCSP.
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La inexistència de l’establiment dels lots, en mèrits del contingut de l’article 5 del
Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública (DLL
3/2016) i de l’article 99.3 LCSP es justifica per l’assoliment del degut grau d’eficiència
i eficàcia en la prestació del servei que es veuria greument afectada si hagués de ser
dividit l’objecte contractual. La interdependència entre les prestacions contingudes en
el seu objecte aconsellen una única licitació per a garantir una optima execució
contractual.
En relació a la necessitat de pronunciament relatiu a la justificació de l’elecció de
procediment de licitació (establerta a l’art. 116.4.a) LCPS) cal referir que no es troba
subjecte als requisits del procediment harmonitzat, donat que el seu valor estimat és
inferior al llindar establert a l’article 22.1 c) LCSP (superior als 750.000.-€) i l’article
4 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública.

8. Garanties del contracte
-Provisional: No escau
-Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exempt).
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9. Mitjans de comunicació electrònics
D’acord amb la Disposició addicional quinzena LCSP, la presentació d’ofertes es
realitzarà mitjançant la utilització de mitjans electrònics, quin tenor es dona per
reproduït.
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya (trobarà les indicacions a l’ANNEX 1).
La tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i
comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics, sense perjudici
d’aquelles que requereixin publicitat en el perfil del contractant de la plataforma de
contractació de la Generalitat.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça,
segons el que s’indica a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, en endavant, LPACAP. No obstant això, els
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial
pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de
l’avís de notificació.
10.Documentació a presentar pels licitadors, forma i contingut de les
proposicions
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D’acord amb l’art. 138 LCSP, la informació addicional sobre els plecs i altra
documentació complementària que es vulgui rebre pel licitador interessat, ha de tenir
entrada a través de l’eina Sobre Digital, SIS DIES abans que s’exhaureixi el termini per
la presentació d’ofertes i hauran de ser ateses per l’òrgan de contractació, com a
màxim, TRES DIES abans d’aquest termini de presentació d’ofertes.
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el
termini de VINT DIES NATURALS comptadors des del dia següent a la data de
publicació de l’anunci de licitació a través de la plataforma electrònica de contractació
pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&
En el present procediment només s’admetran les ofertes que es presentin a
través de l’eina Sobre Digital 2.0, que es troba en el perfil del contractant.
La totalitat de documentació que es presenti a la licitació haurà de:
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-

donar compliment al PCAP i PPT.
estar redactada en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya;
anar degudament signada pel licitador;
ser original o degudament autenticada;

i haurà de presentar-se en TRES SOBRES dins de cadascun dels quals s’inclourà, en
full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia
documentació que es detalla a continuació.
ADVERTIMENT:
La documentació que conté el SOBRE A (Documentació Administrativa) NO POT
INCLOURE cap informació que permeti conèixer el contingut del SOBRE B
(Documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de
valor). El contingut del SOBRE B NO POT INCLOURE cap informació que permeti
conèixer el contingut del SOBRE C (proposició econòmica i documentació
acreditativa dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica).
L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA OBLIGACIÓ IMPLICA L’EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ.
Les proposicions hauran de tenir una validesa mínima de 3 mesos, comptats a partir
de la data d’obertura de les mateixes. Passat aquest termini, o aquell superior indicat
per cada licitador en la seva proposta, sense que l’Ajuntament hagi acordat
l’adjudicació del contracte o la resolució del procediment en un altre sentit, els
licitadors admesos tindran dret a retirar la seva proposició, sempre i quan ho sol·licitin
així per escrit a l’Ajuntament. Les proposicions que no siguin retirades s’entendran
vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec de
Clàusules.
No seran admeses, en cap cas, les propostes d’aquelles persones en les quals concorrin
algunes de les circumstàncies previstes en l’article 71 LCSP, Prohibicions de contractar.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicional pels licitadors del
contingut de la totalitat de la documentació objecte del present procediment.

29/07/2020 Secretària

La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut de la totalitat de la documentació objecte del present procediment.
Quedaran excloses del procediment les proposicions que no estiguin signades o
aquelles que incorreguessin en causa d’exclusió d’acord amb la normativa i
jurisprudència aplicables. En concret també seran considerades excloses aquelles
ofertes que no continguin pronunciament exprés per part dels licitadors quan ha estat
establert aquest requeriment al PCAP o el PPT i el seu tenor no sigui susceptible
d’esmena.

Helena Muñoz Amorós
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Sobre A: Documentació administrativa
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Portarà la menció “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DELS SERVEIS DE FORMACIÓ I DINAMITZADOR SOCIO
CULTURAL DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET”
Haurà de contenir:
1).- De conformitat amb l’art. 140.1 de la LCSP, l’article 59 de la Directiva 2014/24/UE,
l’article 4 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública (DL 3/2016), així com del Reglament d’execució (UE)
2016/7 de la Comissió de 5 de gener del 2016 pel que s’estableix el formulari
normalitzat del document europeu únic de contractació, en tots els procediments
oberts, l’òrgan de contractació, en la seva condició de poder adjudicador, només
admetrà com a prova preliminar del compliment dels requisits previs per participar
en el procediment de licitació el “DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ”
–DEUC-. (ANNEX 2)
El DEUC consisteix en una declaració actualitzada de l’empresa interessada, en
substitució de la documentació acreditativa d’aquests requisits, que confirmi que
l’empresa compleix els mateixos, i més concretament: que compta amb les
condicions d’aptitud exigides, incloses la de no estar incurs en prohibició de
contractar, que compleix amb els requisits de solvència econòmica i financera, i
tècnica i professional, així com la resta dels criteris de selecció i requisits de
participació que estableixin els plecs de contractació.
L’únic format del DEUC admès per la seva presentació va ser aprovat per Comissió
Europea i està publicat per la Generalitat de Catalunya al porta web que s’indica a
continuació.
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/temesclau/deuc/deuc.pdf

2).- En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE, cadascuna d’elles ha
de presentar el seu formulari normalitzat del DEUC. A més de la declaració
responsable, aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del
contracte, segons el model que s’adjunta com a ANNEX 3.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidàriament, i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió
amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin
del contracte fins l’extinció del mateix.

Helena Muñoz Amorós
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En aquest formulari s’haurà de posar de manifest els extrems detallats a l’art
140.1 de la
LCSP.
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Als efectes de valorar la classificació dels empresaris que concorrin agrupats
s’atendrà a les característiques acumulables de cadascun d’ells.
D’acord amb l’art. 69.2 LCSP, quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de
contractació o, en el seu defecte, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis
de col·lusió entre empreses que concorrin agrupades en una unió temporal,
requeriran a les mateixes per tal que, donant termini suficient, justifiquin de
forma expressa i motivada les raons per concórrer agrupades.
D’acord amb l’art. 69.9 LCSP, un cop formalitzat el contracte, quan la modificació
de la composició de la unió temporal suposi l’augment o disminució del nombre
d’empreses o la substitució d’una o vàries per altra o altres, es necessitarà
autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació, havent estat executat el
contracte com a mínim en un 20 per cent del seu import.
Així mateix, quan alguna o algunes de les empreses integrants de la unió temporal
fos declarada en concurs de creditors, i encara quan s’hagués obert la fase de
liquidació, continuarà l’execució del contracte amb l’empresa o empreses restants
sempre que aquestes compleixin els requisits de solvència o classificació exigits.
2).- Haurà de ser designat un representant de l’empresa que serà l’interlocutor amb
l’ajuntament als efectes de gestió administrativa de la present licitació, que
ostenti els deguts poders de representació, segons el model que recull l’ANNEX 4
del present PCAP.
3).- D’acord amb l’article 76.2 LCSP, el licitador haurà de presentar formant part del
SOBRE A, el compromís formal d’adscriure els mitjans personals i materials
necessaris per executar la prestació contractual.
4).- Declaració de confidencialitat. ANNEX 5.
L’òrgan de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat o part
de la documentació justificativa en qualsevol moment del procediment quan resulti
necessari per garantir el correcte desenvolupament d’aquest.
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10.2

Sobre B. Documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor (146 LCSP)

Portarà la menció “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
QUE DEPENGUIN D’UN JUDICI DE VALOR PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
DELS SERVEIS DE FORMACIÓ I DINAMITZADOR SOCIO CULTURAL DE L’AJUNTAMENT
DE RIPOLLET”
Haurà de contenir la que s’indica a continuació.
•

Relació numerada de la documentació inclosa.

10

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

93b30da3a84b418abfe74955bb1a613e001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

•

•

Tota aquella que sigui acreditativa dels diferents epígrafs del barem de
puntuació subjectes a un judici de valor, indicant en cada cas el corresponent
epígraf del barem, de conformitat amb la clàusula 12 del present Plec.
La documentació inclosa al sobre B i C no podrà sobrepassar les 20 pàgines (10
fulls a doble cara), amb el tipus de lletra Arial i el tamany de lletra 12. No
estaran incloses en el còmput d’aquestes 20 pàgines, la caràtula ni l’índex. Es
fa l’advertiment que no es valorarà a partir de la pàgina núm. 21.

En aquesta documentació s’haurà de fer constar, de forma clara, aquella informació
que el licitador consideri confidencial als efectes d’allò disposat a l’art. 133
LCSP. Aquest caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als
aspectes confidencials de les ofertes.
Tota aquella informació que els licitadors designin com a confidencial, i donat que la
integritat dels documents que es presenten electrònicament impedeix fragmentar la
informació en ells continguda, haurà de presentar-se en document separat i que serà
referit, en el seu cas, en el document principal de l’oferta.
10.3

Sobre C. Proposició econòmica i documentació acreditativa dels
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica

Portarà la menció “PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER A LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ
SOCIO CULTURAL DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET”
Haurà de contenir la que s’indica a continuació.
a) Relació numerada de la documentació inclosa.
b) El preu. La proposició econòmica haurà d’ajustar-se al model de l’ANNEX 6 del
present PCAP.
c) Tota aquella que sigui acreditativa dels diferents epígrafs del barem de
puntuació que la licitadora tingui interès en oferir, de conformitat amb la
clàusula 12 del present Plec.
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11. Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència econòmica i
financera; i professional o tècnica
Als efectes de donar compliment a les dades que han de ser emplenades en el
Document Europeu Únic de Contractació referit a la clàusula 10 del present PCAP, el
contingut dels criteris de solvència dels quals es demana pronunciament es refereixen
a continuació. I en relació als mateixos concorren les següents circumstàncies:
No són requisits mínims excloents que hagin de ser assolits pels interessats, a
excepció dels requisits de solvència professional o tècnica.

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

•

11

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

93b30da3a84b418abfe74955bb1a613e001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

•
•

Es consideren indicadors als efectes de conèixer el perfil de l’interessat que es
presenti.
Són requisits de necessari pronunciament pels interessats que es presentin a la
licitació.

Solvència econòmica i financera
Declaració sobre el volum global de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a
l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en
funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en
que es disposi de les referències de dit volum de negocis. El volum de negocis mínim
anual exigit haurà de ser igual al valor estimat del contracte.
El tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en
contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.

11.2

Solvència professional o tècnica

El licitador haurà d’acreditar els següents requisits.
•

Una relació dels principals contractes de servei quin objecte inclogui el de la
licitació, dels signats els últims tres anys, que refereixi l’import, dates i el
destinatari públic. Arribat el cas s’acreditaran mitjançant certificats expedits
per l’òrgan competent.

•

Indicació de la titulació, la disposició de postgraus, màsters, cursos de
preparació, l’experiència professional, del personal integrat en l’empresa que
Ø
serà nomenat Interlocutor habilitat amb l’Ajuntament
Ø
serà destinat a la concreta execució de la prestació contractual.
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Els perfils identificats seran d’obligatòria assignació a la prestació contractual i
en cada cas hauran de disposar de la titulació i experiència acreditada, segons
determini des de l’Ajuntament.
•

Indicació de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en
el contracte, dels què es disposarà en el cas que resultés l’adjudicatària.

•

Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent.

Helena Muñoz Amorós
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La licitació es valorarà en quant a la idoneïtat del licitant en atenció a l’oferta
presentada i el resultat de l’aplicació del barem de puntuació.
L’oferta que resulti adjudicada, en la seva integritat, conformarà les obligacions
contractuals adquirides pel licitador, juntament amb el que resulta del contingut del
PCAP i PPT i annexes que integren l’expedient.
No seran valorades aquelles ofertes quina presentació de documentació i continguts,
en el moment de l’obertura dels Sobres no s’ajusti als requisits establerts al PCAP i
PPT, excepte el supòsit d’esmena especialment establert en el cas del Sobre A
(Documentació Administrativa).
Es valorarà assignant la major puntuació possible a la proposta que ofereixi la
proposició més avantatjosa per l’Ajuntament en el concret paràmetre a tenir en
compte; es determinarà la puntuació de les propostes restants d’acord amb la seva
proporció respecte la proposta major. En el cas que s’hagués establert una concreta
fórmula de puntuació, s’estarà al que resulti de la seva apreciació.
Els criteris avaluables a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
més avantatjosa, seran de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb
la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.
Contingut del SOBRE B i SOBRE C.

CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR

Helena Muñoz Amorós
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1

FINS A
41
PUNT
S

SOBR
E

Projecte d’organització del servei i recursos humans.
Fins a un màxim de 20 punts.
Es troba integrat pels subepígrafs que són identificats a continuació amb
la numeració 1.1 a 1.6.
1.1
Organització del servei.
Fins a un màxim de 5 punts.
Es valorarà la més adequada descripció de com s’organitzarà
0-5
la gestió de l’oferta amb una descripció dels recursos
B
humans destinats (amb qualificació i quantitat) per la
prestació dels cursos i tallers.
1.2
Procediments d’actuació i dinamització amb agents
que
intervenen
(associacions,
entitats,
altres
departaments de l’ajuntament, etcètera)
Fins un màxim de 4 punts.
0-4
Es valorarà els instruments a fer servir per a la col·laboració
entre els agents que intervenen, per exemple: La flexibilitat,
forma de difusió, l’adaptació, coordinació, cooperació,

13

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

93b30da3a84b418abfe74955bb1a613e001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

coresponsabilitat...
1.3
Sistemes d’informació.
Fins un màxim de 3 punts.
Es valoraran els sistemes d’informació i de gestió relatius a la
prestació dels cursos i tallers, que aquests siguin dinàmics,
àgils, coordinats, eficaços, inclusius, sistematitzats, flexibles,
adaptables, transparents, etc...
1.4
Sistemes de coordinació i seguiment.
Fins un màxim de 2 punts.
Es valorarà la més detallada i àmplia descripció dels sistemes
per a la coordinació dels diferents cursos i tallers i per al
seguiment i supervisió de les activitats si escau, i els mitjans
previstos per garantir la traçabilitat dels serveis.
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1.5
Descripció dels recursos materials.
Fins un màxim de 2 punts.
Es valorarà la descripció més detallada possible dels recursos
materials amb què es compta per la realització dels cursos i
tallers, així com els sistemes de suport tecnològic.
1.6
Descripció dels sistemes de planificació i formació dels
recursos humans.
Fins un màxim d’4 punts.
S’inclourà el sistema previst per a la cobertura de qualsevol
tipus de baixa i absència del personal. Tanmateix es valorarà
el pla de formació per cada perfil professional, els recursos per
fer-la efectiva i els sistemes de supervisió del personal en
l’exercici de les seves funcions i en la gestió dels cursos i
tallers.

0-3

0-2

0-2

0-4

Qualitat del servei de les entitats/s licitadora/es.
Fins un màxim de 13 punts.
Es troba integrat pels subepígrafs que són identificats a continuació amb
la numeració 2.1 a 2.3.
2.1
Política de Recursos Humans per afavorir la qualitat del
servei.
B
Fins un màxim de 5 punts.
Es valoraran els següents aspectes:
Política de l’entitat/s licitadora/es en la contractació dels
recursos humans efectes al servei. Es valorarà positivament 0-5
l’afavoriment de polítiques d’estabilitat en la contractació.
Sistemes previstos per millorar la salut dels treballadors.
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2

2.2
Sistema de qualitat del serveis.
Fins un màxim de 5 punts.
Es valoraran els següents aspectes:
La més acurada descripció dels sistema que s’establirà per
garantir el sistema a emprar per controlar la qualitat dels
processos i serveis prestats.
El desenvolupament de processos d’avaluació de qualitat dels
processos i serveis prestats.
L’existència de sistemes de garantia de qualitat certificada.

B

0-5

2.3
Sistema de propostes que afavoreixin la motivació i
protagonisme dels participants.
Fins un màxim de 3 punts.
Es valoraran els següents aspectes:
0-3
Projecte socio-cultural que fomentin la participació dels
diferents agents actius a l’entorn.
Les activitats que fomentin la participació del veïns, entitats,
associacions, AMPA, a través de reunions, assemblees,
xerrades, etc..
3.Valoració de la metodologia de dinamització socioeducativa.
Fins un màxim de 8 punts.
Es valorarà que els projectes incloguin aspectes que
proporcionin als serveis un valor afegit en quant a la qualitat
de la metodologia aplicada. Més concretament es tindrà en
compte:
- Continguts i activitats basats principalment en les arts
plàstiques i visuals, arts escèniques i musicals,
gastronòmiques, tecnologies de la informació i
comunicació, desenvolupament personal, humanitats,
literatura i cultura popular.
- Atenció a la diversitat i a les necessitats psicosocials dels
destinataris dels projectes.
3
0-8
- Projecte socio cultural atenent els plans transversals
desenvolupats al municipi.
- Projecte de dinamització sociocultural coordinada amb
l’equip de cultura i desenvolupament comunitari.
- Atenció a la diversitat i a les necessitats psicosocials dels
destinataris dels projectes.
FINS
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA
59
PUNTS
4 Valoració econòmica.

B

C
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0 –35
Es valorarà amb zero punts el preu de licitació i amb 35 punts
l’oferta econòmica més avantatjosa.
La xifra que serà tinguda en compte als efectes de
l’establiment de la puntuació final és el preu mensual.
La fórmula que s’aplica per valorar el preu és la següent:
Punts=(A-Nn)x P/ (A-B)
A=Preu de sortida
B=Preu de la proposició més econòmica
Nn=Preu de les diferents ofertes
P=Puntuació màxima que es dóna a la millor proposta: 35
punts.
Valoració de la proposta
Fins un màxim de 15 punts.
5.1. Es valorarà que el projecte inclogui sortides relaciones
amb els cursos i tallers que proporcionin al servei un valor
afegit enriquint la metodologia aplicada:
3 sortides al curs ...............................................5 punts
2 sortides al curs................................................3 punts
1 sortida al curs.................................................. 1 punt
5.2. Adaptació canvis horaris de l’oferta dels cursos i tallers
prevista per tal d’ajustar la programació establerta a l’inici
de curs segons les necessitats reals:
- Fins a 3 canvis al curs........................................4 punts
- Fins a 2 canvis al curs .......................................3 punts
- 1 canvi al curs.....................................................2 punt
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5

0-5

0-4

5.3. Vinculació dels cursos i tallers amb l’entorn del municipi
i del món associatiu local:
- Fins a 3 interaccions o col·laboracions amb associacions
culturals, juvenils i/o de veïns del municipi i agents de
l’entorn durant el curs per a participar d’una acció o
projecte cultural................................................................6
punts.
- Fins a 2 contactes, interaccions o col·laboracions amb
associacions culturals, juvenils i/o de veïns del municipi i
agents de l’entorn durant el curs per a participar d’una acció
o projecte cultural..............................................4 punts.
0-6
- 1 contacte, interacció o col·laboració amb associacions
culturals, juvenils i/o de veïns del municipi i agents de
l’entorn durant el curs per a participar d’una acció o
projecte cultural................................................................2
punts.

C
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6

7

Millora en la substitució de personal.
Fins un màxim de 3 punts.
En les baixes del personal per indisposicions, incapacitats
laborals transitòries i qualsevol altre motiu:
Comunicació del compromís de substitució del personal en 6
hores abans a l’activitat.................................fins a 3 punts.
0-3
Comunicació del compromís de substitució del personal entre
les 8-12 hores abans a l’activitat ..................fins a 2 punts.
Comunicació del compromís de substitució del personal entre
les 12-24 hores abans a l’activitat.................1 punt
Suport mecanismes de comunicació
Abocament de dades i traspàs d’informació i material
gràfic a la plataforma digital habilitada
Fins un màxim de 6 punts. No son acumulatius es valorarà la
forma de presentació per un màxim de 6 punts.

Incloent presentació amb suport fotogràfic....... ....... 2 punt.
Incloent presentació amb suport vídeo ........... fins a 4 punts.
0-6
Presentació amb aplicatius informàtics, com a bloc, pàgina
web, app, o similars...........................................fins a 6 punts.

C

C

13. Admissió millores
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Els licitadors, d’acord amb les prescripcions de l’article 145.7 LCSP podran proposar en
el marc dels objectius del contracte i els deures bàsics del contractista, establerts al
PPT i al PCAP, que configuren els requisits, límits i característiques d’obligat
compliment, les millores descrites a la clàusula 12 del present PCAP, continguda en
l’interval descrit en el quadre dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica.
14.Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d’empat, s’estarà al que estableix l’art. 147 LCSP.
15. Proposicions baixes presumptament anormals(Article 149 i 159.4 LCSP)
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició
no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada han de concórrer les
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següents circumstàncies considerant globalment els criteris fixats contrastats amb
l’oferta presentada.
(*) “La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha
de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de
licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta
en el plec de clàusules administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior
en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més
baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior
en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les
ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de
les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes
puntuacions.

(*) El tenor del contingut entre “” de la present clàusula i les fórmules matemàtiques
inherents han estat redactades per la Universitat de Girona, Càtedra Lluís A Santaló,
d’Aplicacions de la Matemàtica. Diputació de Girona.
Les fórmules matemàtiques i la clàusula inclosa al present document es pot trobat al
link següent. En cas de discordança, prevaldrà el transcrit al PCAP.
http://www.ddgi.cat/web/servei/2121/eina-de-calcul-d-ofertes-anormalmentbaixes
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Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.”
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En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció de
anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que
l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament
el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual
s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de
l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5
dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests
efectes des del dia següent en què hagués rebut el requeriment, segons establert
l’article 159.4.f) 4art, de la LCSP.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de
la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest
decideixi, previ assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu
rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció de anormalitat si
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica,
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
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16.Termini per a l’adjudicació
D’acord amb l’article 158 LCSP, en tractar-se d’un procediment amb més d’un criteri
de valoració, l’adjudicació s’ha de realitzar dins el termini de dos mesos a comptar des
de l’obertura de les proposicions.

17. Termini de garantia. Responsabilitat de l’adjudicatari
D’acord amb l’article 311 de la LCSP, en tant que contracte de serveis, l’adjudicatari
serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i serveis prestats, i de les
conseqüències que es dedueixin per l’administració o per tercers de les omissions,
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errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució, durant tota la
vigència del contracte.
18. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules del
PCAP, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable, i
en particular, tindran caràcter contractual el Plec de Prescripcions Tècniques que
consta a l’expedient relatiu a la present licitació i documentació annexa al seu cas, i
l’oferta que resulti adjudicatària.
18.1 Compliment dels principis que regeixen l’execució contractual
Executar l’objecte del contracte amb precisió i seguretat, de manera ininterrompuda
en la forma prevista en aquest PCAP i al PPT i la resta de la documentació que integra
l’expedient administratiu de licitació, la normativa aplicable i amb submissió a les
instruccions que li dicti l’Ajuntament, d’acord amb les seves facultats i a les que puguin
resultar de la legislació que fos aplicable.
18.2 Obligació d’Indemnització pels danys que s’ocasionin com a
conseqüència de l’execució del contracte
L’adjudicatària del contracte serà l’única responsable davant l’ajuntament, a primer
requeriment, de l’assumpció del cost de qualsevol indemnització generada en l’ordre
civil, penal, social, administratiu que es generés com a conseqüència de l’execució del
contracte front als seus treballadors, els ciutadans o l’ajuntament, ja sigui
conseqüència de les pròpies característiques de la concessió o qualsevol altra, sense
perjudici dels drets que els assisteixen al seu cas davant dels causants dels fets o les
companyies d’assegurances dels riscs.
L’adjudicatària està obligada al rescabalament i indemnització dels danys que causin
a tercers amb motiu de l’execució defectuosa o negligent del contracte, tant si són en
béns com en persones, com instal·lacions particulars o municipals, sense perjudici de
les penalitzacions previstes al present PCAP
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18.3 Necessària autorització per a subcontractar
En matèria de subcontractació serà d’aplicació el règim general dels articles 215, 216
i 217 i concordants de la LCSP.
L’Ajuntament podrà comprovar el compliment estricte dels pagaments que
l’adjudicatari ha de fer a tots els subcontractistes o subministradors que hi participin.

En aquest cas, l’adjudicatari haurà de remetre a l’Ajuntament, quan aquest ho sol·liciti,
la relació detallada dels subcontractistes o subministradors que participin en el
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contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions
de subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que guardin una relació
directa amb el termini de pagament.
Així mateix, haurà d’aportar, a sol·licitud de l’Ajuntament, el justificant de compliment
dels pagaments a aquells una vegada acabada la prestació dins dels terminis de
pagament legalment establerts a l’article 216 i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials en allò que li sigui aplicable.
L’empresa licitadora ha d’informar, en la seva proposició, amb quines empreses pretén
realitzar parts de l’objecte del contracte en qualitat de subcontractistes, segons les
instruccions detallades en aquesta clàusula. Ha d’identificar el nom o denominació
social de les empreses, el NIF, i la part de l’objecte del contracte que realitzaria cada
empresa subcontractada així com la estimació del percentatge del preu total del
contracte que executarà. En cas de no conèixer la identitat concreta dels
subcontractistes, n’haurà de definir el perfil empresarial per referència a les condicions
de solvència professional o tècnica que hagin de tenir.
La subcontractació no altera la condició d’únic responsable enfront l’ajuntament que
té el contractista, ni tampoc altera el fet de que l’ajuntament tingui coneixement de
la mateixa o l’hagi autoritzat expressa o tàcitament.
18.4 Necessària autorització per Cessió
L’empresa adjudicatària no podrà cedir els drets i les obligacions del contracte.
18.5 Col·laboració en les tasques de control de l’ajuntament.
L’ajuntament està facultat per demanar en qualsevol moment a l’empresa
adjudicatària tota la documentació que consideri necessària relacionada amb
l’execució del contracte, a l’objecte de comprovar l’assoliment de les obligacions
adquirides amb l’adjudicació de la licitació.
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18.6 Altres obligacions essencials
•

Destinació de suficients mitjans per a la correcta execució del contracte de
serveis.

L’adjudicatària ha de complir la totalitat de les prescripcions establertes per
l’ajuntament relatives a l’execució del contracte, havent de destinar els mitjans
personals i materials necessaris d’acord amb el contingut del PCAP i PPT així com tots
els que es corresponguin amb les especialitats que haguessin estat ofertes pel mateix.
Produït algun esdeveniment provocat per força major o qualsevol situació
d’emergència pública, amb incidència en l’execució d’aquest contracte, l’adjudicatària
estarà obligada a acceptar la direcció de l’ajuntament en la seva execució així com en
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relació a altres tasques en les quals el personal o el material fos necessari per restablir
la normalitat, mentre duri l’estat d’emergència, força major o calamitat pública.
L’adjudicatària està obligada, sempre que li sigui indicat per part de l’ajuntament, a
coordinar el servei contractat amb altres que es veiessin afectats, amb l’objectiu
d’assolir els objectius municipals.
• Assoliment prescripcions normatives.
L’adjudicatari està obligat a la necessària adaptació en tot moment als canvis
normatius que sigui preceptiu implantar en el funcionament de l’administració.
• Obligació relativa a la continuació de la prestació contractada.
Prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta al llarg de tot l'any,
sense períodes d'interrupció per motius de baixes, vacances o similars, i oferir
garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots els treballadors contractats per
l’empresa que prestin el servei objecte de contracte hauran d’estar contractats d’acord
amb el conveni col·lectiu de treball del corresponent sector.

Ni l’adjudicatària ni el personal al servei de l’adjudicatari tindrà cap vinculació amb
l’Ajuntament de Ripollet durant la vigència del contracte administratiu, ni tampoc a
partir de la seva extinció, més enllà de les obligacions derivades d’aquest contracte
administratiu.
L’activitat diària de les persones que prestin el servei estarà subordinada al
compliment de les ordres directes del coordinador que l’empresa designi a l’efecte i
que serà l’interlocutor únic amb la responsable municipal del contracte.

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/07/2020 Secretària

• L’Ajuntament habilitarà un espai municipal per a la prestació del servei per part
de l’empresa adjudicatària, que únicament es podrà utilitzar en l’exercici de les
prestacions objecte d’aquest contracte. Aquesta disponibilitat d’espai en cap cas
suposarà la integració de les persones físiques que prestin el servei en l’estructura de
l’Ajuntament.
Així mateix autoritzarà l’ús del domini “ripollet.cat”.
Aquestes disposicions es troben justificades a l’empara de les següents circumstàncies
extretes de la documentació que conforma l’expedient administratiu.
o Una minoració en el cost del contracte.
o La confiança que ofereix a les possibles perceptores de l’objecte de la prestació
contractual el fet que es realitzi en una seu municipal i a partir d’un encàrrec
gestionat des de l’ajuntament.
o La percepció d’una continuïtat en l’oferiment de la prestació.
o El fet que l’ajuntament disposi de tot el coneixement conseqüència de la
informació que ofereix la prestació contractada i el que d’aquest es pugui
raportar en:
a) la possibilitat de preveure accions preventives
b) la possibilitat de coordinació amb altres que es puguin trobar vinculats o
afectats
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En cap cas podrà produir-se la consolidació com a personal d’aquest Ajuntament de
les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte, en compliment a
l’article 308 LCSP.
• L’adjudicatari assumirà la direcció tècnica del personal que aporti per dur a
terme el servei, així com la totalitat de les remuneracions salarials, de cotització a la
seguretat social i d’altres contribucions socials que els pugui correspondre per la
legislació vigent. En aquest sentit l’ajuntament queda eximit de qualsevol
responsabilitat en no assumir ni contraure cap vincle laboral, jurídic o de qualsevol
gènere, inclòs l’econòmic, i fins i tot, en el cas que l’adjudicatari/a adopti mesures
respecte al seu personal per causa de compliment o interpretació del contracte.
• L’empresa adjudicatària nomenarà la persona que portarà les relacions
contractuals i de control que s’han de mantenir amb l’Ajuntament de Ripollet. Aquesta
persona tindrà la plena representació de l’adjudicatari i plena capacitat d’obrar en
representació de l’empresa i davant l’Ajuntament. El contractista executarà totes les
feines en coordinació amb els serveis tècnics municipals, i garantirà en tot moment
una comunicació fluida entre l'empresa i l’Ajuntament. L’adjudicatari no iniciarà cap
actuació sense la preceptiva autorització de l’Ajuntament de Ripollet.
Per tal de garantir la comunicació entre l’Ajuntament i el contractista, aquest
disposarà d’una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil per tal d’estar
localitzable dins de l’horari laboral fixat al PPT.
• L’adjudicatari es compromet a tenir permanentment format i qualificat al seu
personal. L’equip de treball ofert es mantindrà durant tota la duració del contracte,
tant pel que fa al nombre dels mitjans humans i la seva solvència professional com
pel que fa al nombre i qualitat dels medis materials. Igualment, si per exigències de
l’execució del contracte fos necessari, l’empresa es compromet a disposar dels mitjans
humans necessaris per cobrir la demanda.
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18.7 Obligacions
contractista

laborals,

socials,

fiscals

i

mediambientals

del

El contractista restarà obligat al compliment de 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 efectiva d’homes i dones, fiscal i en matèria
mediambiental, així com tota aquella que li fos legalment exigible.
L’adjudicatari haurà d’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 departament de Cultura de l’Ajuntament qualsevol substitució o
modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.
També hauran d’acreditar, amb les certificacions corresponents, la contractació del
nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100, quan concorrin les
circumstàncies establertes en la legislació vigent.
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El nomenament i qualsevol canvi de personal de l’empresa adjudicatària haurà de tenir
el vistiplau de l’Ajuntament de Ripollet.
El contractista es responsabilitzarà que cap treballador s’incorpori al servei sense tenir
la formació pertinent i requerida.
El contractista haurà de respectar els compromisos amb el seu personal, haurà de
respectar la legislació laboral aplicable del sector. N’haurà de rendir comptes a
l’ajuntament de Ripollet quan així li sigui sol·licitat.

18.8 Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
i la normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
En qualsevol cas, l’adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’òrgan competent de l’ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l’empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades
i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat
o servei prestat.

En tot cas, i sense perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa vigent
en matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades
dades, informacions i documentació, les persones estrictament imprescindibles per al
desenvolupament de les tasques inherents al propi encàrrec, que hauran d’estar
informades del caràcter confidencial i reservat de les dades, i del deure de secret als
quals estan sotmeses; l’adjudicatari serà responsable del compliment d’aquestes
obligacions per part del seu personal.
El contractista ha de posar en coneixement del responsable municipal del contracte
de forma immediata qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del
contracte que pugui afectar la integritat o confidencialitat de les dades de caràcter
personal.
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El contractista no podrà aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les quals
tingui accés amb finalitats diferents a les de l’objecte del contracte i necessàries per a
la seva execució.
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18.9 Obligacions en relació amb la protecció del menor
1. L’adjudicatari ha d’adscriure a l’execució del contracte persones que no hagin estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual per exercir professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb
menors, de conformitat amb l’art. 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor en la nova redacció donada per l’art. 1.5 de la Llei 26/2015,
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser causa de resolució del contracte, sens
perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n derivin.
2. Abans de l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari ha de presentar, a la
persona responsable del contracte, una declaració responsable, d’acord amb el model
de l’ANNEX 7, en què manifesti que disposa de les certificacions legalment establertes
per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han
estat condemnades per sentència ferma per alguns dels delictes establerts. Aquesta
declaració ha de ser novament presentada pel concessionari sempre que s’incorporin
noves persones a l’execució del contracte que es trobin en la referida situació.
El contingut d’aquesta declaració aportada per l’adjudicatari i les certificacions
negatives de què disposi seran vigents durant la durada del contracte, sempre que
aquest sigui igual o inferior a un any, amb el benentès que si té coneixement d’algun
cas de condemna per sentència ferma pels delictes esmentats, està obligat a
comunicar aquesta circumstància de manera immediata. Si el contracte té una durada
superior a un any, caldrà que el concessionari torni a presentar l’esmentada declaració.
3. La presentació de la declaració responsable faculta l’ajuntament a verificar la
conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible o bé efectuar el
requeriment de documentació quan resulti necessari.
18.10 Confidencialitat de la informació

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial
(clàusula 10.2 d’aquest PCAP). En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la
documentació facilitada no té caràcter confidencial.
El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació i el dret a la protecció dels
secrets comercials dels licitadors, de conformitat amb l’article 133 LCSP, no podrà
estendre a tot el contingut de la seva oferta.
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D’acord amb l’art 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés degut a la prestació del contracte.
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Tota aquella informació que els licitadors designin com a confidencial, i donat que la
integritat dels documents que es presenten electrònicament impedeix fragmentar la
informació en ells continguda, haurà de presentar-se en document separat i que serà
referit, en el seu cas, en el document principal de l’oferta.
18.11 Clàusula de bon govern
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran
per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta
als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat-assumeixen
particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o
social.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.).
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f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb
la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat
vigent.
h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.
La present clàusula han estat redactada per l’Agència de Transparència de la Àrea
Metropolitana de Barcelona, a la Recomanació número 2/18, de transparència i bon
govern en l’àmbit de la contractació metropolitana.
18.12 Clàusula de transparència organitzativa
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L’empresa adjudicatària haurà de lliurar a l’ajuntament a l’inici de les prestacions, la
relació dels llocs de treball permanents adscrits al contracte, el seu règim de dedicació,
el règim retributiu i les tasques que duu a terme. Haurà de comunicar-se a
l’ajuntament qualsevol variació que experimenti la relació de llocs durant la durada
del contracte.
La clàusula de transparència organitzativa està adreçada a aquelles contractacions que
impliquin l’adscripció de personal amb caràcter permanent en una dependència o un
establiment públic, en virtut de la prestació contractada.
La present clàusula han estat redactada per l’Agència de Transparència de la Àrea
Metropolitana de Barcelona, a la Recomanació número 2/18, de transparència i bon
govern en l’àmbit de la contractació metropolitana.

18.13 Dret de l’adjudicatari: règim de pagament
D’acord amb la legislació vigent, la factura es presentarà per mitjans electrònics en la
plataforma de facturació electrònica de Generalitat de Catalunya e-Fact si l’import
supera els 1.000€.
La factura detallarà el servei realitzat així com tota la informació que sol·liciti el
responsable de la realització del servei i tindrà una periodicitat mensual.
Un cop conformades la factura pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Ripollet es faran
efectives de conformitat amb els terminis establerts per la LCSP i normativa
d’aplicació.
Un cop extingida la vigència del contracte, i amb l’informe de correcta execució emès
per la responsable municipal del contracte, l’adjudicatari tindrà dret a la devolució de
la garantia definitiva presentada.

•

Ordenar discrecionalment l’execució del
modificacions que aconselli l’interès públic.

•

Fiscalitzar l’execució del contracte i la documentació relacionada amb l’objecte
del mateix, tal com informes, treballs i expedients en general, que seran
propietat de l’Ajuntament.

•

Dictar ordres per mantenir el nivell de prestacions.

•

Imposar a l’adjudicatari les penalitzacions previstes en el present PCAP, en cas
de comissió d’alguna infracció
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18.14 Facultats de l’ajuntament
contracte

per

implantar

les
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•

Extingir el contracte per qualsevol causa legalment o contractualment
establerta, prèvia oportuna tramitació administrativa.

•

L’Ajuntament podrà lliurar un qüestionari de qualitat a les persones usuàries
del servei per la valoració de l’atenció rebuda i de la qualitat del servei.

19.Condició especial d’execució
S’estableixen les condicions especials següents en relació a l’execució del contracte, a
les quals s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials, quin
incompliment comportarà la resolució del contracte, d’acord amb allò establert a
l’article 211 de la LCSP:
1. Sobre el personal laboral de l’empresa contractista:

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/07/2020 Secretària

a) Correspon exclusivament a l’empresa la selecció del personal que formarà
part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. L’empresa
contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals o obeeixin a raons justificades,
amb l’objectiu de no alterar el bon funcionament dels serveis, informant en tot
moment l’Ajuntament.
b) L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva
i continua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de
l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En
particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de
permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en cas de
baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclús
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de
potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions derivin de la relació
contractual entre treballador i ocupant.
c) L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits
a l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se
en les serveis funcions desenvolupades respecte a l’activitat delimitada en els
plecs com a objecte del contracte.
2. Sobre el manteniment de les condicions laborals:
Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està
obligada a no minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de
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jornada i salari, i en termes actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora
sobre la legislació laboral bàsica aplicable que corresponguin en cada moment
als treballadors adscrits al contracte, en funció del conveni col·lectiu que resulti
d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser acord explícit entre l’empresa i la
representació dels treballadors.
El contractista vindrà obligat a facilitar a l’òrgan de contractació qualsevol
informació o documentació que li sigui requerida per acreditar el compliment
de la condició.
De no respectar aquesta obligació, s'imposarà una penalitat l'import de la qual
es calcularà aplicant al pressupost del contracte el percentatge en què hagi
minorat el salari/hora conveni del treballador adscrit al contracte la reducció
del qual s'hagi operat en major mesura, fins al límit del 10 %. Si de cas la
reducció salari/hora conveni del treballador que experimenti una major reducció
supera el 10 %, o si el contractista no facilita la informació requerida per
acreditar el compliment de l'obligació establerta en aquesta clàusula, es
considerarà incomplerta una obligació essencial del contracte incorrent el
contractista en una causa de resolució.
3. Sobre el compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de
riscos laborals:
L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
de prevenció de riscos laborals i, de manera especial, de les obligacions
indicades al capítol III o en el capítol IV segons procedeixi, del Reial decret
171/2004 del 30 de gener pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.
20.

Responsable del contracte
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L’ajuntament designarà com a responsable del contracte a la Cap d’unitat de Cultura,
Francisca Dorado Grillo, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. En qualsevol cas, la
impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en que aquest o els seus
cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.
La persona responsable del contracte que exercirà a més les funcions generals de
supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de
garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte.
En concret, tindrà les funcions següents:
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a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en cas que aquesta
funció específica no correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta
realització de la prestació pactada.
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A part de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del contracte,
els objectius previstos amb la contractació i els resultats finals obtinguts, i
també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
21. Interpretació del contracte
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, d’acord
amb allò establert en l’article 190 de la referida Llei, l’òrgan de contractació té la
prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la seva resolució i
determinar els efectes d’aquesta.
Aquestes prerrogatives seran de competència de l’òrgan de contractació.
22.

Modificació del contracte

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu
en els articles 203 a 207 de la LCSP.
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Modificacions previstes:
a) Augment del número previst de places d’usuaris dels cursos i tallers, o augment
del número de cursos previstos.
b) Modificació dels horaris dels cursos o tallers, supeditat a les necessitats que es
detectin des del departament de Cultura.
c) Les modificacions legislatives o reglamentàries de qualsevol tipus i sector (a
títol d’exemple sense caràcter limitatiu: sanitari, laboral, de capacitació
professional) que puguin afectar el servei i comportin la necessitat d’adequar
la prestació contractual a la normativa vigent.
d) Modificació per ampliació del servei de Dinamització per necessitat de cobrir
nous projectes que es puguin derivar de les necessitats públiques que es generin
en el municipi, vinculades a aquest servei.
L’import que suposarà la prestació d’aquest servei en cap cas superarà el límit legal
establert a l’article 204 de la LCSP i que, en aquest cas, com a màxim, tenint de
referència el preu base de licitació, ascendeix a 21.152,33 € (vint-i-un mil cent-
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cinquanta dos euros amb trenta-tres cèntims) el còmput dels quals, corresponents al
20% previst sobre el preu inicial del contracte, ja han estat considerats en el càlcul del
valor estimat del contracte, estipulat a la clàusula 4 del present PCAP.
Modificacions NO previstes:
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes a l’art. 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. El procediment d’aquesta
modificació requerirà l’audiència al concessionari i, si s’escau, del redactor del projecte
o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.
En aplicació de la disposició addicional tercera de la Llei 3/2015, de 11 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives, s’introdueixen com a causes de
modificació contractual aquelles que fossin derivades de l’aplicació de les mesures
d’estabilitat pressupostària motivades per raons d’interès públic.
23.

Revisió de preus

En atenció a les característiques del contracte, no es troba subjecte a revisió de preus.
24.

Subrogació de personal

De conformitat amb l’establert a l’art. 44 de l’Estatut dels treballadors i amb el
Conveni d’aplicació, i en compliment de l’art. 130 de la LCSP, s’inclou com a ANNEX
8 a efectes informatius, la relació amb la informació sobre les condicions dels
contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació que sigui necessària per
permetre una exacta avaluació dels costos laborals que implicarà aquesta mesura.
A aquests efectes, l’empresa que vingués efectuant la prestació objecte del contracte
a adjudicar i que tingui la condició d’ocupadora dels treballadors afectats està obligada
a proporcionar la referida informació a l’òrgan de contractació, a requeriment d’aquest.

El concessionari ha de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per
subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el
cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats pel nou concessionari, sense
que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim.
En aquest cas, l’ajuntament, un cop acreditada la manca de pagament dels esmentats
salaris, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al concessionari per a garantir
el pagament dels esmentats salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva fins
que no s’acrediti l’abonament d’aquests.
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Si, un cop produïda la subrogació, els costos laborals fossin superiors als que es
desprenguessin de la informació facilitada per l’antic concessionari a l’òrgan de
contractació, el concessionari tindrà acció directa contra l’antic concessionari.

31

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

93b30da3a84b418abfe74955bb1a613e001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

25.

Causes de resolució

La resolució del contracte es regirà pel que estableixen, amb caràcter general, els
articles del 211 a 213 LCSP i l’article 313 del mateix text legal en allò relatiu al contracte
de serveis.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles esmentats,
les següents:
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a) Per una causa imputable al contractista. És procedent extingir el contracte per
una causa imputable al contractista en els casos següents:
1.- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
2.- L’incompliment de les obligacions qualificades com essencials a la clàusula
18.6 i 19 d’aquest PCAP.
3.- Les actuacions de l’adjudicatari que impedeixin o menyscabin les potestats
de direcció i de control de l’execució del contracte, i de col·laborar amb l’òrgan
de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment, i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
4.- No iniciar la prestació del servei en el termini fixat en l’escrit de proposició
per part de l’adjudicatari o dins el límit establert al PCAP, llevat concurrència
de causa de força major, sense culpa del contractista.
5.- La interrupció del servei més de 48 hores, sempre que aquesta interrupció
no sigui per una causa de força major o per ordre de l’autoritat municipal, feta
per escrit de manera clara i terminant.
6.- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.
7.- La declaració judicial de fallida, suspensió de pagaments o concurs de
creditors.
8.- La falta de prestació pel contractista de la garantia definitiva.
9.- Tot incompliment de la condició especial d’execució.
b) El mutu acord entre Ajuntament i contractista.
c) La suspensió del servei per raons d’interès públic.
En cas de resolució del contracte per causa imputable al contractista, s’aplicarà el que
estableix l’article 213.3 LCSP.

26.

Penalitzacions
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D’acord amb allò que preveu l’article 192 de la LCSP, el present PCAP preveu
penalitzacions pel cas de compliment defectuós de l’objecte contractual o per
l’incompliment dels compromisos establerts a aquest document i al PPT.
En cas que l’ajuntament opti per la no resolució del contracte davant incompliments
contractuals o compliments defectuosos i en el cas que concorrin els supòsits regulats
més endavant, s’imposaran penalitats al contractista tenint en compte la gravetat de
les conseqüències, la reiteració, el dol en la seva causació, en els termes establerts a
continuació.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que
legalment li incumbeix pel que fa a la correcció dels defectes.
Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat
amb l’article 194.2 de la LCSP.
L’òrgan de contractació podrà verificar el compliment per part de l’adjudicatari de les
obligacions essencials en qualsevol moment durant l’execució del contracte.
A continuació s’estableix un detall d’infraccions amb la qualificació pertinent i
limitació de sanció prevista.

a) són faltes lleus:
- Interrupció o retard de més de mitja hora respecte dels horaris previstos en la
prestació del servei, concorrent causa justificada, sense donar avís immediat al
departament de Cultura. Es considerarà reiteració si aquest fet succeeix més de
dues vegades en un mes o deu en un any.
- El retard en la tramesa dels documents que acreditin la realització del servei i
que figuren indicats al PPT, i que haurà de realitzar-se ja sigui per escrit,
mitjançant correu electrònic des de l’adreça que l’adjudicatari haurà facilitat,
de conformitat a allò establert en aquest PCAP, a l’adreça del responsable del
contracte.
- En general qualsevol demora, incompliment o compliment defectuós imputable
al contractista o irregularitat inadmissible en la prestació del servei d’acord amb
les condicions fixades en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques, en
l’oferta presentada i en la documentació contractual que suposin un perjudici
lleu del servei.
b) són faltes greus:
- La reiteració consistent en la formulació de 3 denúncies per faltes qualificades
com a lleus en un mateix mes.

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/07/2020 Secretària

Les infraccions en què pot incórrer l’adjudicatari en la prestació del servei es
qualificaran en molt greus, greus i lleus, de la forma següent:

33

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

93b30da3a84b418abfe74955bb1a613e001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Les ofenses de paraula o obra per part del personal del contractista, o del seu
personal als usuaris o públic en general.
- La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els serveis.
- La desobediència a les indicacions donades pel responsable del contracte per
part de l’Ajuntament quan l’incompliment suposi un detriment en la prestació
del servei. Aquestes indicacions/instruccions que es duguin a terme en el
desenvolupament d’aquest contracte es faran mitjançant correu electrònic a
l’adreça donada per l’adjudicatari.
- En general qualsevol demora, incompliment o compliment defectuós imputable
al contractista o irregularitat inadmissible en la prestació del servei d’acord amb
les condicions fixades en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques, en
l’oferta presentada i en la documentació contractual que suposin un perjudici
greu del servei.
c) són faltes molt greus:
- La reiteració consistent en la formulació de 2 denúncies per faltes qualificades
com a greus en el mateix mes.
- La desobediència reiterada a les ordres escrites, mitjançant correu electrònic a
l’adreça facilitada per l’adjudicatari, emeses pel responsable del contracte
relatives a la prestació del servei.
- La coacció o amenaça efectuada per qualsevol persona adscrita a la prestació
del servei.
- L’incompliment greu de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
-

La reiteració de faltes molt greus podrà motivar la resolució del contracte.
Imports de les penalitats amb caràcter general, quan s’aplica la tipologia identificada
anteriorment:
a

continuació

29/07/2020 Secretària

Ø Incompliments/compliments defectuosos molt greus: fins a un 10 per 100 del
preu del contracte, entès com a import d’adjudicació.
Ø Incompliments/compliments defectuosos greus: fins a un 6 per 100 del preu
del contracte.
Ø Incompliments/compliments defectuosos lleus: fins a un 3 per 100 del preu del
contracte.
D’acord amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, les quanties de les penalitzacions
imposades no podran ser cada una d’elles superior al 10% del preu total del contracte,
IVA exclòs, ni el total de totes elles superar el 50% del preu total del contracte.
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-

La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una falta de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa
ferma.

En els supòsits d’incompliment
l’execució del contracte, en cas
prevista aquesta no cobreixi els
contractista la indemnització per

parcial o compliment defectuós o de demora en
que no estigui prevista penalitat o en que estant
danys ocasionats a l’Ajuntament, aquest exigirà al
danys i perjudicis.

Les penalitats assenyalades s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o de
l’òrgan que aquest faculti a l’efecte, adoptat a proposta del responsable del contracte,
que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deduccions de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al
contractista, o sobre la garantia que s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se
dels esmentats pagaments.
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la
possible resolució del contracte, ni tampoc no eximirà el contractista de l’obligació
que legalment li incumbeix pel que fa a la correcció dels defectes.
27.

Obertura de la documentació i de les proposicions

D’acord amb la previsió continguda a l’apartat 1er de l’article 326 LCSP es constituirà
la Mesa de contractació.

La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació administrativa
(sobre A). L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina de Sobre Digital integrada a
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. L’obertura dels sobres
no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans
electrònics, de conformitat amb l’article 157 de la LCSP. El sistema informàtic que
suporta l’eina de Sobre Digital té una dispositiu que permet acredita fefaentment el
moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
Si la mesa de contractació observa defectes o omissions esmenables en la
documentació que s’inclou en el SOBRE A, es comunicarà als interessats mitjançant
notificació electrònica, per tal que procedeixin, a respondre a la mateixa a través de la
mateixa eina, atorgant el termini d’esmena establert a l’article 81 del Reglament de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial Decret
1098/2001, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a través
d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es concedirà un termini de TRES dies hàbils
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La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article 140.1 LCSP
l’efectuarà la mesa de contractació constituïda a aquest efecte. El president ordenarà
l’obertura dels sobres que la continguin, i el secretari certificarà la relació de
documents que figurin en cadascun d’ells.
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perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant la mateixa mesa de contractació.

Es deixarà constància de les actuacions en l’acta que, necessàriament, s’haurà
d’estendre.
Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si és el cas, els defectes o les
omissions de la documentació presentada, la mesa es pronunciarà respecte a la
declaració d’admissió o exclusió dels licitadors.

28.
Determinació oferta amb la millor relació qualitat-preu, constitució de
la garantia i adjudicació de la licitació
(Articles 150 i 151 LCSP)
L’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades
i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, en aplicació dels
criteris d’adjudicació indicats al PCAP.
Amb posterioritat l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu per tal que dins del termini de DEU DIES
HÀBILS a comptar des del dia següent a aquell en el que hagués rebut la notificació,
presenti l’acreditació de la documentació indicada a l’art. 140.1 a) i c), així com tota
aquella que resulti necessària, al seu cas, a la vista del tenor del Document Europeu
Únic de Contractació.
En el cas que la documentació referida a l’epígraf a) consti actualitzada al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, i/o
havent estat degudament acreditat al Sobre A, no serà necessària la seva aportació.

29.

Perfeccionament i formalització del contracte

Segons estableix l’art. 153 de la LCSP, en el cas de contractes susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació, de conformitat amb l’art. 44, la formalització no
es pot efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la
notificació de l’adjudicació a tots els licitadors.
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D’acord amb l’establert a l’art. 150.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació haurà
d’adjudicar la licitació en el termini dels CINC DIES HÀBILS SEGÜENTS a la recepció de
la documentació que li ha estat requerida a qui ha presentat l’oferta amb la millor
relació qualitat preu.
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El contracte s’haurà de formalitzar en un termini no superior a cinc dies des de
l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment per part de l’Adjuntament, una
vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi
interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.
Quan el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament
podrà acordar la resolució del contracte, i exigir-li la indemnització de danys i
perjudicis ocasionats, responent a aquest efecte la garantia constituïda.
L’Ajuntament adjudicarà el contracte al licitador o licitadors següents a aquell, per
ordre de puntuació obtinguda.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu,
que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà
elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses
derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.
30.Assegurança
El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat que respongui
de tots els danys i perjudicis i reclamacions per qualsevol concepte que poguessin ser
presentats a l’ajuntament (via jurisdicció civil, administrativa, social ...) i que fossin
conseqüència de l’execució de la prestació contractual, amb una cobertura mínima de
200.000,00-€ -(dos-cents mil euros)
En atenció al termini de prescripció de les accions que poguessin ser presentades
contra l’ajuntament, la vigència de l’assegurança ha de cobrir la totalitat de les
reclamacions que fossin presentades en/s el/s concepte/s indicat/s, dins del termini
de prescripció legalment establert, sent obligació de l’adjudicatària la presentació del
justificant de contractació de la mateixa durant el termini indicat.

31. Règim jurídic de la contractació
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa de
contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
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En el cas que l’assegurança no respongués o no cobrís l’objecte de la reclamació,
l’adjudicatària farà front al cost que es generés per qualsevol dels conceptes indicats i
les despeses ocasionades a aquests efectes.
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a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i el Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no
modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
d) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
e) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
comarcal i de règim local de Catalunya.
f) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
h) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
A més, tindran caràcter contractual els documents següents:
a) El document en què es formalitzi el contracte.
b) L’oferta presentada per l’adjudicatari.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya, i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació.
32.Òrgan de contractació
D’acord amb la Disposició addicional segona, correspon a l’alcalde les competència
com a òrgan de contractació respecte dels contractes de serveis quan el seu valor
estimar no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost (com és el cas
que ens ocupa) ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de
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caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses.
Aquesta atribució a estat delegada a la Junta de Govern Local, segons la Resolució
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, de delegació de competències.
33. Composició Mesa de Contractació
President: L’Alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: La Secretària de la Corporació, la interventora accidental de l’Ajuntament i
tècnica de l’àmbit de Cultura de l’Ajuntament, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.
34.Aprovació
Aquest plec de clàusules administratives particulars, corresponent al contracte de
serveis de Formació i Dinamització sociocultural a dins de l’àrea de cultura de
l’Ajuntament de Ripollet, ha estat aprovat per l’òrgan de contractació dins de l’acord
d’aprovació del seu expedient administratiu, tal com consta a l’expedient, en
compliment del que disposa la LCSP.
La Secretària,
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ANNEX 1 TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ
Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en tres sobres, en el termini màxim que s’assenyala a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital 2.0, que es troba en el perfil del contractant,
accessible a l’adreça web següent:
http://ripollet.cat/asp/content.asp?sf=/static/licitacioelectronica.html
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge d’activació de l’oferta, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta.
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu, què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través de l’enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada, que formin part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès
que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà la
documentació en el moment de l’enviament de les ofertes.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en
compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser
la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per l’accés al seu contingut.
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L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina
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de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament
la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres,
no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/i
ndex.xhtml?set-locale=ca_ES
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació
de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuarse aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha
estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència
de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de l’ajuntament. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de
les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui
accedir al contingut d’aquests.
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/i
ndex.xhtml?set-locale=ca_ES
D’altra banda, el format de documents electrònics admissibles és el PDF.

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/temesclau/deuc/deuc.pdf
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ANNEX 2 DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ
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ANNEX 3. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES
(UTE)
El/la senyor/a ..................................................................... amb DNI núm. ....................
en representació de l’empresa ................................................................... amb NIF
.............................;
El/la senyor/a ....................................................................... amb DNI núm.
..................... en representació l’empresa ...................................................................
amb NIF ...................................
DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té
per objecte els serveis de Formació i dinamització socio cultural dins de l’àrea de
cultura de l’Ajuntament de Ripollet, núm. Expedient 2020/786 , amb el següent
percentatge de participació del preu en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a ............................................................................ amb DNI núm.
..............................
d) Que la denominació de la UTE a constituir és ...............................................................
; i el domicili per a les notificacions és .................................................................... núm.
telèfon .........................; núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic
per rebre comunicacions (@) ................................................................

__________________________________
2 Repetir la informació per cadascuna de les empreses que formaran la UTE
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I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de
les diferents empreses i segell de les empreses)
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ANNEX 4 DECLARACIÓ DE DESIGNACIÓ D’INTERLOCUTOR I PERSONA HABILITADA
PER REBRE NOTIFICACIONS PER CORREU ELECTRÒNIC.
En/Na ...................................................amb DNI núm. .................................expedit
........................amb domicili, a efectes de notificació a........................................
al carrer ....................... núm. ...........pis........telèfon de contacte.........................
que actuo en nom propi (o en representació de) ..............................
EXPOSO:

Que en relació a la licitació convocada per l’Ajuntament de Ripollet per al contracte
administratiu dels serveis de Formació i Dinamització socio cultural dins de l’àrea
de cultura de l’Ajuntament de Ripollet,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que en nom propi (o en representació de....) faig constar que conec i accepto que
les notificacions d’esmenes de deficiència de documentació, així com qualsevol altre
notificació derivada del present procés de licitació es realitzin mitjançant correu
electrònic a l’adreça .............

Tanmateix designo al Sr/a........... amb DNI núm........., telèfon........, i correu
electrònic...............com a interlocutor de l’empresa amb l’Ajuntament de Ripollet.

.................................de .............................de .......................
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SIGNATURA
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ANNEX 5 DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT
El senyor/la senyora.............. amb DNI............... en nom propi o en representació de
l’empresa …...................... declara sota la seva responsabilitat, com a licitadora de
l’expedient .......... que (*):
☐ Cap document i/o informació té el caràcter de confidencial
☐ Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter
confidencial (enumerar els documents):
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
Les circumstàncies o els motius en què es fonamenta aquesta declaració per a
cadascun dels documents i/o informacions detallats són les/els següents:
Document
Document
Document
Document

1..............................................
2..............................................
3..............................................
4..............................................

I perquè consti, signo aquesta declaració,
(lloc i data)

Signatura

ANNEX 6 MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA
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(*) Posar una creu on correspongui
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En/Na __________
amb DNI núm. ....................................... expedit
........................
amb
domicili a efectes de rebre notificacions a
a............................................ al carrer ....................... núm. ...........pis........telèfon de
contacte............................ que actuo en nom propi (o en representació de l’entitat
mercantil amb denominació social _____________, xifra d’identificació fiscal
número .............. i domicili a ________, carrer ______, número ________)
..............................

EXPOSO:
Que estic assabentat/ada de la licitació convocada per l'Ajuntament de Ripollet
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, de la contractació administrativa
dels serveis de Formació i Dinamització sociocultural dins de l’àrea de cultura de
l’ajuntament de Ripollet, i de les condicions tècniques, econòmiques i administratives
que han de regir el present procediment i es compromet en nom (propi o de l’empresa
que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les condicions i requisits que
s’exigeixen per a l’adjudicació, per la qual cosa l’oferta econòmica proposada PER AL
TERMINI D’UN ANY és de ................................. €, (IVA EXEMPT).

•

*(1) Expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per
la qual es compromet el proponent a l’execució del contracte. En cas de
discrepància prevaldrà l’import expressat en lletres.

.................................de .............................de .......................

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/07/2020 Secretària

SIGNATURA

ANNEX 7 Model de declaració responsable de disposar de les certificacions
legalment establertes acreditatives de que les persones adscrites a l’execució
del contracte no han estat condemnades per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones
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El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa
candidata, NIF, adjudicatària del contracte de serveis de Formació i Dinamització
sociocultural dins de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet,
Declaro sota la meva responsabilitat, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28
de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que:
Disposo de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones
adscrites o que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o
activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel
delicte de tràfic de persones.
De conformitat amb el que disposa l’art. 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, em
comprometo a facilitar a l’Ajuntament de Ripollet la documentació que se’m requereixi
per la verificació d’aquestes dades.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/07/2020 Secretària

(Signatura de l’empresa)
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ANNEX 8. SUBROGACIÓ DE PERSONAL
CONVENI APLICAT: ENSENYAMENT NO REGLAT

oct-19

INICIALS

2/10/201
8
1/10/200
7

CONTRACT
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CATEGORIA

TALLERIST
300 A
TALLERIST
300 A

%
JORNADA
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924,15
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8
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7
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MP,
A(*)
PR,
JA(*)

ANTIGUITAT

NOVEMBRE 2019
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COST
TOTAL

3.674,1
5
5.589,3
3

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI
DE FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ SOCIO CULTURAL,
MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT.
CONTEXTUALITZACIÓ
L’Ajuntament de Ripollet, a través del seu departament de Cultura, es marca com a
objectiu apropar la cultura i les pràctiques artístiques a la ciutadania, entenent la
cultura com a un element identificador d’un conjunt d’ individus que està
estrictament vinculat a la quotidianitat i a la comunitat.
Històricament la programació cultural al municipi ha estat impulsada des de
l’extingit Patronat Municipal de Cultura, per les entitats i la ciutadania organitzada.
S’ha centralitzat la seva activitat en els equipaments municipals; Centre Cultural,
Biblioteca, CIP El Molí d’en Rata i el Teatre Auditori Mercat Vell, organitzant
activitats culturals i tallers de formació vinculades a l’art i la cultura.
Les entitats culturals han centrat la seva actuació en actes populars sovint a l’espai
públic i vinculats al territori. Existeix una relació estreta entre la institució municipal
i les entitats culturals, especialment pel que fa a la celebració del calendari festiu
(Nadal, Carnestoltes i Festa Major)
Paral·lelament des d’altres departaments de l’Ajuntament de Ripollet s’estan tirant
endavant iniciatives d’acció comunitària que pretén millorar les condicions socials
del barris a través de l’autoorganització i la implicació ciutadana. Aquesta iniciativa
es suma a la voluntat de descentralitzar les polítiques públiques en els barris per tal
de dotar-los de recursos i així enfortir la cohesió social.
Pel que fa a l’aposta cultural per un costat es vol mantenir un oferta de qualitat de
tallers al Centre Cultural. Una programació estable que s’adapti a les necessitats de
la població de Ripollet i que tingui continuïtat amb la formació feta fins ara.

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Realització dels cursos i tallers oferts al Centre Cultural de Ripollet a realitzar
en el període establer pel curs amb data d’inici d’octubre fins al mes de juny
de l’any següent.

Francisca Dorado Grillo
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14/07/2020 Cap unitat cultura

Per altra banda es vol iniciar una nova línia d’acció cultural que complementi l’oferta
de tallers, formació i activitats culturals estables programades en els equipaments
municipals. Més enllà d’aquesta programació fixa, es preveu impulsar un seguit
d’accions culturals als barris vinculades a altres programes que vol impulsar
l’Ajuntament i amb les dinàmiques pròpies dels agents de cada territori (veïnat,
entitats, centres educatius..)
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b) Dinamització sociocultural als barris, tenint en compte el teixit associatiu i les
dinàmiques existents al territori, a realitzar en el període des de l’1 de
setembre al 31 d’agost.
CLÀUSULA 2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE
a) Realització de cursos i tallers al Centre Cultural de Ripollet
Realització dels cursos i tallers proposats; així com d’altres a proposta del
l’Ajuntament o de l’adjudicatari. L’Ajuntament es reserva la facultat d’ampliar l’oferta
dels cursos previstos, així com de suprimir aquells que no consideri convenients. En
aquest cas ho notificarà al contractista especificant el preu en base a l’oferta
presentada i a les seves actualitzacions.
Les activitats es desenvoluparan als espais cedits per l’Ajuntament, concretament al
Centre Cultural, sempre que no s’adoptin orgànicament altres consideracions que ho
determinin d’una altra manera.
En aquest marc, l’adjudicatari haurà de:
- aportar els recursos humans i materials necessaris per portar a terme el servei de
cursos i tallers
- realitzar el seguiment i l’avaluació de les activitats aprovades
b) Dinamització socio cultural als barris
Dinamització sociocultural a través d’activitats de foment a la creació, difusió,
formació i accés a la cultura des de qualsevol disciplina i expressió artística i del
coneixement.
La intenció és promoure accions arrelades al territori, que tinguin sentit per estar
vinculades a alguna altra dinàmica, procés o projecte existents i que generin noves
sinèrgies.
Treballar en xarxa amb els centres cívics del municipi i els equipaments culturals
municipals, facilitant l’intercanvi d’informació, de recursos, i complementant l’oferta
de projectes
CLÀUSULA 3. OBJECTIUS GENERALS I OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Elaborar un programa de formació, oci i cultura en sintonia amb el territori,
coneixent les necessitats reals i proposant activitats que no només siguin
consumibles sinó que contribueixin en una dimensió comunitària.
Objectius específics:
- Promoure la formació com a acció de desenvolupament personal, cohesió
veïnal i oci, tant al Centre Cultural com a altres espais públics.
- Vincular les propostes culturals a les dinàmiques i agents de territori
(associacions culturals, centres cívics, A.V..) així com programes de
l’Ajuntament.
- Generar sinèrgies entre entitats i potenciar el treball en xarxa.

Francisca Dorado Grillo

Signatura 1 de 1

14/07/2020 Cap unitat cultura

Objectius generals:
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- Potenciar espais socials ja existents i posar-los en valor com a espais culturals
i comunitaris. Ja sigui l’espai públic com equipaments municipals (centres
cívics, escoles..)

CLÀUSULA 4. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Amb caràcter prioritari a la població en el municipi de Ripollet i també d’altres
municipis.
CLÀUSULA 5. METODOLOGIA
Tres mesos abans d’iniciar el curs l’empresa haurà de presentar el projecte per tal
que l’aprovi mitjançant l’òrgan d’aprovació competent de l’Ajuntament de Ripollet.
L´empresa haurà de detallar com ho portarà a terme, tenint en compte que el projecte
ha d´incloure:
a) Projecte pedagògic, amb una descripció dels objectius, metodologia,
continguts, programació de l’activitat, recursos necessaris i indicadors
d’avaluació, del programa en general i de cada una de les activitats.
b) Proposta del calendari detallat d’execució que haurà de ser validat per part
del cap responsable del departament de Cultura.
c) Descripció de cada una de les activitats en base al càlcul d´hores previst a
l´Annex 1 del plec de clàusules tècniques.
d) El contractista haurà d’assistir a les reunions que el representant de
l’ajuntament determini per tal d’informar de les activitats i fer-ne
seguiment, així com les trobades per incidències amb els alumnes i/o pares
en el cas de cursos per a infants.
a) Realització de cursos i tallers al Centre Cultural de Ripollet
Atès que alguns Tallers poden tenir diferents nivells d’aprenentatge, l’empresa
contractista haurà de notificar el nivell assolit per a cadascun dels participants, tant
als interessats (o als seus pares o tutors legals) com a l’Ajuntament.
b) Dinamització sociocultural als barris
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Caldrà tenir present la següent metodologia d’intervenció comunitària i la
informació de la que ja disposa el departament de cultura i s’haurà d’actualitzar la
que sigui necessària:
• Anàlisi de la realitat; entrevistes amb entitats, prospecció del territori,
coneixement dels programes de l’Ajuntament al territori i de les activitats
organitzades per la ciutadania.
• Detecció de les necessitats i interessos; estudiar les dinàmiques al territori
per copsar les preferències tant de la “ciutadania organitzada” com de la
“ciutadania no organitzada”. Establir diàleg entre els diferents agents del
barri.
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•
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Definició d’objectius; elaborar uns objectius generals i específics
consensuats amb els agents del territori. Coordinar-se amb altres projectes
en marxa.
Planificació de la intervenció i l’organització dels recursos; prioritzar les
accions, gestionar pressupost i tràmits administratius.
Pla de comunicació: Gestionar la comunicació, analitzar i planificar els canals
de comunicació per a assolir els objectius marcats d’acord amb el departament
de comunicació de l’Ajuntament.
Avaluació participada; anàlisi de les dades i resultats juntament amb els
agents implicats.

CLÀUSULA 6. PROGRAMACIÓ
Les activitats es desenvoluparan:
-pel que fa als cursos i tallers començarà el 01 d’octubre al 30 de juny.
-pel que fa al servei de dinamització per cursos coincidint l’inici amb el dia 01 d’octubre
i la finalització el dia 30 de setembre.
El calendari de festes i períodes de vacances inicialment serà el mateix que tenen els
centres d’ensenyament i en tot cas, l’Ajuntament establirà el calendari concret de cada
curs i n’informarà al contractista.
a) Realització de cursos i tallers al Centre Cultural de Ripollet
- El licitador i l’Ajuntament podrà presentar noves propostes amb la
contractació de professionals (indiferentment si son personalitat jurídica i/o
persones físiques). També es podrà valorar noves propostes per part
d’associacions sense anim de lucre, diferents a les previstes com a novetats
a l’esmentat document annex. En tots els casos, l’Ajuntament valorarà la
proposta que presenti l’empresa adjudicatària i decidirà quina és la
programació definitiva en base a criteris relacionats amb la demanda, els
recursos disponibles i l’assignació prevista a la partida pressupostària.
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c) Dinamització sociocultural
Les accions culturals giraran al voltant dels següent eixos:
- Promoure espais inter-generacionals: potenciar activitats que posin en contacte
diferents generacions, que tinguin en compte el públic familiar i que facilitin espais
de cohesió veïnal.
- Promoure activitats relacionades amb l’ambit artístic.
- Foment de la lectura: vincular les propostes al projecte de dinamització municipal
de lectura.
- Potenciar la cultura popular: posar en valor les entitats de cultura popular i vincular
les seves propostes al territori com a element d’identitat.
CLÀUSULA 7. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
L’Ajuntament s’encarregarà de la difusió de les propostes culturals. Tan la programació
trimestral de tallers del Centre Cultural com les accions que sorgeixin de la
dinamització sociocultural.
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L’adjudicatari inclourà en el seu projecte una proposta per portar a terme el pla de
comunicació del programa amb l’ objectiu de donar el màxim de visibilitat i augmentar
la participació per part dels ciutadans. També garantirà la implicació activa dels i les
professionals contractats en totes les accions de comunicació de les activitats
previstes a la programació.
a) Realització de cursos i tallers al Centre Cultural de Ripollet
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L’adjudicatari es comprometrà a:
- Participar en el procés de difusió previ al període d’inscripció:
a) Elaborant una fitxa de cadascun dels Tallers amb tot el contingut del mateix
(descripció, objectius, destinataris, dates, horaris, preu i material si s’escau),
enriquida amb imatges, dissenyat en un format per a poder ser difós de forma
específica cada un d’ells, a través de diversos mitjans, electrònics (mail, xarxes
socials..) o a través de mitjans tradicionals (correu ordinari o informació
presencial al ciutadà)
b) Amb presencia dels professionals previ acord amb l’Ajuntament per tal de
mostrar i informar dels continguts dels cursos.
c) Reforçant la difusió amb els mitjans propis, internet, anuncis als mitjans de
comunicació, xarxes socials, etc. Que haurà de concretar en el seu projecte.
- Facilitar mensualment material gràfic (imatges, textos i vídeos amb qualitat i bona
resolució) dels processos d’aprenentatge i de creació que es donen en cada un dels
cursos per tal de ser compartits a les diferents xarxes socials de l’Ajuntament i al
bloc del Centre Cultural.
- Promoure i dinamitzar activitats complementàries d’acord amb el departament de
Cultura de l’Ajuntament que suposin un plus de valor al programa (exposicions,
participació a fires i festes locals, trobades, màster class, mostres de final de curs,
catàlegs electrònics de treballs realitzats)
- Presentar al departament de Cultura de l’Ajuntament un resum trimestral de les
accions realitzades en clau comunicativa per la dinamització i difusió de les activitats
previstes.
- Vetllar per la imatge i reputació del programa i garantir que els professionals
assumeixin aquesta funció activament.
CLÀUSULA 8. APORTACIÓ DE RECURSOS
-

L’empresa adjudicatària del servei haurà de proveir del personal necessari
degudament qualificat, amb la solvència tècnica que s’indiqui des de l’Ajuntament,
i experiència per a la realització de les activitats, d’acord amb la normativa vigent.

-

L’empresa comunicarà a l’Ajuntament la persona que es farà responsable de fer el
seguiment del programa. Garantirà l’estabilitat en la coordinació del programa i
en tot cas garantirà fer el traspàs correcte d’informació si la persona assignada
per a fer aquesta tasca hagués de ser substituïda.
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- Davant de diferents professiónals proposats seria l’Ajuntament qui decidirà la
idoneïtat del professional proposat per l’adjudicatari. L’empresa només el podrà
substituir justificant les causes i amb la prèvia conformitat per part de
l’Ajuntament.
-

L’empresa adjudicatària posarà a disposició els materials necessaris per a
desenvolupar les propostes que l’Ajuntament determini, en cap cas podrà superar
l’import màxim de 1.800.-€, que haurà de justificar adientment pel seu
cobrament al final del curs.

-

Les despeses de dinamització referides a aquelles tasques que requereixen
l’organització d’esdeveniments fora de l’horari establert per contracte, com són
els actes de finals de curs, exposicions, reunions de coordinació, portes obertes,
suport a la difusió abans i durant la posada en marxa del programa, entre d’altres
accions que es puguin requerir, en cap cas podrà superar l’import màxim de
1.000.- €. L’empresa haurà de detallar com ho portarà a terme i quina proposta
inclou, les despeses les haurà de justificar adientment pel seu cobrament al final
de curs. Dins d’aquestes despeses de dinamització estaran incloses les accions
entorn la difusió del servei.

a) Realització de cursos i tallers al Centre Cultural de Ripollet
L’empresa adjudicatària del servei ha d’assegurar la continuació dels professionals
fixes discontinus que imparteixen els Tallers que actualment s’estan realitzant i
figuren a l’annex del Plec Administratiu (marcats amb una *) sempre que la demanda
d’inscrits del curs que imparteixien es mantingui.
El preu total del contracte està calculat en base a un preu unitari brut de 21,44 €/hora
pels professionals que realitzen més de 25 hores al mes, de 23,80 €/ hora per als
professionals que realitzen menys de 25 hores al mes; de 28,50 € per als
professionals que realitzen masterclass o conferències d’una sessió.
b) Dinamització sociocultural
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Per al correcte desenvolupament del programa serà adscrit com a mínim el personal
qualificat que es determina a continuació, amb els requeriments especificats:
1 DINAMITZADOR/A
Categoria del conveni de lleure: animador/a sociocultural (o equivalent segons
conveni de l’empresa)
Dedicació de 17 hores setmanals a un preu unitari brut de 19,84€/hora.
Aquesta persona garantirà les tasques de coordinació de la dinamització
sociocultural.
Haurà de disposar d’experiència en el camp de la programació cultural, la
dinamització sociocultural, i de titulació relacionada amb el món de la gestió cultural,
l’educació en el lleure, o les ciències socials.
El dinamitzador/a haurà de realitzar les següents funcions:
• Conèixer la realitat del territori i elaborar una diagnosi.
• Establir vincle amb les entitats i els agents que actuen al barri.
• Promoure activitats culturals.
• Generar sinèrgies entre diferents projectes i programes procedents tant de
l’Administració com de les entitats.
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•
•

•
•
•

Fomentar la participació veïnal i associativa.
Impulsar els centres cívics com a espais per desenvolupar activitats per al
veïnat, tenint en compte les diferents sensibilitats dels col·lectius que en fan
ús.
Potenciar noves formes de coproducció cultural conjuntament amb entitats.
Participar en les comissions de treball transversal.
Generar una memòria anual

CLÀUSULA 9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ
Al final de cada curs escolar l’empresa haurà de presentar una memòria valorativa
dels servei. L’empresa haurà de detallar com ho portarà a terme, tenint en compte
que aquesta memòria haurà d’incloure:
a) Memòria general amb el resum final d’execució del servei
b) Balanç econòmic i estat de les despeses.
c) Valoració de les activitats de cada proposta que haurà de contenir:
- Valoració redactada pel professional
- Resum del número d’usuaris per tallers i grups amb indicació del número
d’hores totals realitzades, amb el corresponen tractament estadístic per sexe,
edat i prodecendia.
- Avaluació dels objectius proposats a la programació inicial
- Enquesta de valoració als usuaris del servei. També s’haurà d’acompanyar d’un
resum final d’execució, així com d’un balanç econòmic i estat de despeses.
- Recull de material gràfic de cada una d’elles amb vídeos i fotos.
- Conclusions i propostes de millora.
CLÀUSULA 10. ASPECTES ORGANITZATIUS
a) Realització de cursos i tallers al Centre Cultural de Ripollet
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Tant respecte als alumnes com als professors i al desenvolupament del programa
d’activitats, el contractista haurà d’assumir els riscos, mitjançant la presentació d’una
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i d’accidents tal com preveu el plec de
clàusules administratives.
b) Dinamització sociocultural
L’Ajuntament habilitarà a la persona encarregada de la dinamització sociocultural un
espai municipal per a la prestació del servei per part de l’empresa adjudicatària,
estarà ubicada al Centre Cultural i treballarà coordinadament amb l’equip de cultura
i desenvolupament comunitari. Aquest espai únicament es podrà utilitzar en
l’exercici de les prestacions objecte d’aquest contracte. Aquesta disponibilitat d’espai
en cap cas suposarà la integració de les persones físiques que prestin el servei en
l’estructura del l’Ajuntament.
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Així mateix autoritzarà l’ús del domini “ripollet.cat” i posarà a disposició de
l’adjudicatari material d’oficina divers.
Aquestes disposicions es troben justificades a l’empara de les següents
circumstàncies extretes de la documentació que conforma l’expedient administratiu.
o Una minoració en el cost del contracte.
o La confiança que ofereix a les possibles perceptores de l’objecte de la
prestació contractual el fet que es realitzi en una seu municipal i a
partir d’un encàrrec gestionat des de l’Ajuntament.
o La percepció d’una continuïtat en l’oferiment de la prestació.
o El fet que l’Ajuntament disposi de tot el coneixement conseqüència de
la informació que ofereix la prestació contractada i el que d’aquest es
pugui reportar en:
a) la possibilitat de preveure accions
b) la possibilitat de coordinació amb altres que es puguin trobar
vinculats o afectats
c) altres que resultin de la Memòria tècnica dels serveis de l’àrea de
Cultura
Malgrat les circumstàncies expressades, ni l’adjudicatària ni el personal al servei de
l’adjudicatari tindrà cap vinculació amb l’Ajuntament durant la vigència del contracte
administratiu, ni tampoc a partir de la seva extinció, més enllà de les obligacions
derivades d’aquest contracte administratiu.
L’activitat diària de les persones que prestin el servei estarà subordinada al
compliment de les ordres directes del coordinador que l’empresa designi a l’efecte i
que serà l’interlocutor únic amb la responsable municipal del contracte.
En cap cas podrà produir-se la consolidació com a personal d’aquest Ajuntament de
les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte, en compliment a
l’article 308.2 de la LCSP.
Ripollet a data de la signatura electrònica
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Cap d’unitat de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet
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ANNEX 1
PROGRAMACIÓ CURSOS I TALLERS CENTRE CULTURAL DE RIPOLLET CURS
2020-2021
núm.

TALLER

Hora
PROGRAMACIÓ ACTIVITATS
hores
dies
TARDOR
sessions
sessió Preparació setmana
Al mes

PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓACTIVITATS
ACTIVITATS
HIVERN
PRIMAVERA

octubre novembre desembre gener

febrer

març

abril maig

total
hores

Dia
setmana

(*)

juny

ARTS PLÀSTIQUES I
VISUALS
ART I PINTURA B *

anual

2

1

2

18

16

12

14

16

18

16

16

16

142,0 DM-DJ

(+25H/MES)

PINTURA A *

anual

2

1

2

18

16

12

14

16

18

16

16

16

142,0 DM-DJ

(+25H/MES)

PINTURA C *

anual

2

1

2

18

16

12

14

16

18

16

16

16

142,0 DM-DJ

(+25H/MES)

7,5

6

4,5

4,5

6

6

6

6

4,5

51,0 DJ

(+25H/MES)

5

10

30,0 DS

(+25H/MES)

10

30,0 DS

(+25H/MES)
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PLASTICA
per a infants entre 6 i
14 anys *
TROBADES AMB
L'ART *
TROBADES AMB
L'ART *

anual

1,5

1

1

1 al mes

5

5

1

1 al mes

5

5

1

5

PUNTES DE COIXÍ *

anual

2

1

2

18

5

5
5

16

14

5
5

14

16

5
18

16

16

14

142,0 DX-DV

TOTAL

0,0

EN FAMÍLIA

0,0

CUINA EN FAMILIA

1 al mes

2h

ROBOTICA

1 al mes

1,5h

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

16,0 DS
12,0

TOTAL

0,0

GASTRONOMIA

0,0
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(+25H/MES)

CUINA

trimestral

3

1

1

CUINA

trimestral

3

1

1

CUINA

trimestral

3

1

1

TOTAL

9

15

9

33,0 DLL
9

12

12

33,0 DLL
9

15

12

1

0,0

DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
anual

2

1

2

18

16

12

14

16

18

16

16

16

142,0 DM I DJ

(+25H/MES)

IOGA B *

anual

2

1

2

18

16

12

14

16

18

16

16

16

142,0 DM I DJ

(+25H/MES)

TOTAL

0,0

CURSOS PER
ENTITATS

0,0

per concretar

1 al mes

2

1

per concretar

1 al mes

2

1

per concretar

1 al mes

2

1

per concretar

1 al mes

2

1

per concretar

1 al mes

2

1
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ANNEX 6 MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA

En Manel Josep López Seuba amb DNI núm. 46.586.792Q expedit a Igualada amb domicili a
efectes de rebre notificacions a Igualada a l’Avinguda Europa núm. 7-9 telèfon de contacte.
938050094 que actuo en representació de l’entitat mercantil amb denominació social Esquemes
Informàtics, S.L. xifra d’identificació fiscal número B61247060. i domicili a Igualada, Avinguda
Europa número 7-9

EXPOSO:
Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de Ripollet mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària, de la contractació administrativa dels serveis de
Formació i Dinamització sociocultural dins de l’àrea de cultura de l’ajuntament de Ripollet, i de
les condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el present procediment
i es compromet en nom d’Esquemes Informàtics, S.L. a realitzar-les amb estricta subjecció a les
condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació, per la qual cosa l’oferta econòmica
proposada PER AL TERMINI D’UN ANY és de 51.317,40 € (cinquanta-un mil tres-cents
disset Euros amb quaranta cèntims), (IVA EXEMPT).

·

*(1) Expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per
la qual es compromet el proponent a l’execució del contracte. En cas de
discrepància prevaldrà l’import expressat en lletres.

Igualada 4 de setembre de 2020
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