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Compres i Servei Generals

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
DE MANTENIMENT NORMATIU, PREVENTIU I CORRECTIU DE LES
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES
ENS LOCALS INSTRUMENTALS
1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte es la realització dels treballs de manteniment i
reparació de les instal·lacions tèrmiques, d’escalfament, de ventilació i escalfament
d’aigua sanitària dels equipaments municipals i d’altres ens locals instrumentals que
depenen de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Actualment, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no disposa de personal amb la
qualificació necessària, ni de mitjans, com empresa, per dur a terme el manteniment de
dites instal·lacions segons
estableix l’article 26 del Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel RD 1027/2007, de 20 de juliol.
Tanmateix, d’acord al mateix article, és obligada la realització de tasques de
manteniment a les instal·lacions tèrmiques, per tant, cal disposar d’empresa per la
realització del manteniment i certificació d’aquest tipus d’instal·lacions, d’aquí rau la
finalitat del contracte.
El contingut de les accions a realitzar es resumeixen en dos:
 GRUP 1: Manteniment Normatiu i preventiu:
Seran les operacions estrictes de manteniment i que estan regulades per les normatives
sectorials definides en el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els edificis i les seves
Instruccions Complementàries.
Dins d’aquest grup, a mes s’inclouran els certificats de manteniment i etiqueta de
manteniment i inspecció de les ITE a Catalunya segons estableix la instrucció 6 de 2009
SIE de totes les instal·lacions
 GRUP 2: Manteniment Correctiu:
Es tracta de la reparació de les avaries que es puguin
equipaments relacionats en els Lots.

produir en qualsevol dels

El codi CPV és 50700000-2 Serveis de reparació i manteniment d’equips d’edificis.

2.

LOTS OBJECTE DE LA LICITACIÓ

L’objecte del contracte es divideix en funció de les tipologies d’equipaments en els lots
següents:
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LOT 1: EQUIPAMENTS MUNICIPALS
LOT 2: EQUIPAMENTS INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYANÇA I TREBALL IMET
LOT 3: EQUIPAMENTS ORGANISME AUTÒNOM VICTOR BALAGUER OAVB
LOT: 4 EQUIPAMENTS NEÀPOLIS EPEL
LOT 5: EQUIPAMENTS CAPI BAIX A MAR I PLATAFORMA FEDERICA MONTSENY
LOT 6: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

3. JUSTIFICACIÓ DE LES NECESITATS IDONEITAT I CONTINGUT PER
SATISFER-LES
Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han determinat en el PPT en els
termes següents:
Com ja s’ha exposat en l’objecte d’aquesta memòria, la principal necessitat és que
l’Ajuntament i d’altres ens locals instrumentals no disposen personal i mitjans requerits
per realitzar les tasques de manteniment de les instal·lacions tèrmiques, de calefacció,
ventilació i aigua calenta sanitària d’acord a la normativa sectorial. La mateixa
normativa obliga a la realització d’un mínim d’operacions de manteniment i eficiència
energètica dels equips subjectes a aquesta reglamentació.
És per tot el que s’ha exposat anteriorment que caldrà, amb la finalitat de donar
compliment a la normativa sectorial que li es d’aplicació, la realització del manteniment
normatiu, preventiu i correctiu d’aquestes instal·lacions per part d’empreses
especialitzades, essent aquesta opció la idònia vista la situació en què es troben el
conjunt de les instal·lacions.

4.

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS TÈNICS I DE PERSONAL

Tal i com preveu l’article 30.3 de la LCSP, la prestació de serveis l’ha de dur a terme
normalment la mateixa Administració pels seus propis mitjans.
També, d’acord a l’article 26 del RITE Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis, és reglamentaria la realització de les operacions de manteniment per part de
personal autoritzat i els corresponents mitjans tècnics per l’execució dels treballs.
La realitat és que l’Ajuntament no té els mitjans tècnics de personal, i no disposa de
qualificació com a empresa mantenidora, per tant, és per aquest motiu que és a
necessària la contractació del servei externament.
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5.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació total pels 6 mesos de durada del contracte sense
incloure la pròrroga és de 46.330,42€ més 9.729,39€ corresponents al 21% d’IVA, que
fan un total de 56.059,81€, i es desglossen de la manera següent:
Tipus de
manteniment

Desglossament
costos
Lot 1

Costos directes
Costos
indirectes
Despeses
eventuals
Manteniment Normatiu
Preventiu, Grup 1 Total
Manteniment
Normatiu
Preventiu,
Grup 1

Costos directes
Costos
indirectes
Despeses
eventuals
Manteniment Normatiu
Correctiu, Grup 2 Total
Manteniment
correctiu,
Grup 2

Total general

Lot 2

Lot 3

17.815,13 € 3.170,25 € 1.323,53 €

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Total lots

882,35 € 1.363,55 €

918,43 €

25.473,24 €

2.315,97 €

412,13 €

172,06 €

114,71 €

177,26 €

119,40 €

3.311,53 €

1.068,91 €

190,22 €

79,41 €

52,94 €

81,81 €

55,11 €

1.528,40 €

21.200,00 € 3.772,60 € 1.575,00 € 1.050,00 € 1.622,62 € 1.092,93 €

30.313,15 €

7.500,00 € 4.200,00 €

446,92 €

363,13 €

572,74 €

377,09 €

13.459,88 €

975,00 €

546,00 €

58,10 €

47,21 €

74,46 €

49,02 €

1.749,79 €

450,00 €

252,00 €

26,82 €

21,79 €

34,36 €

22,63 €

807,60 €

8.925,00 € 4.998,00 €

531,84 €

432,12 €

681,57 €

448,74 €

16.017,27 €

30.125,00 € 8.770,60 € 2.106,84 € 1.482,12 € 2.304,19 € 1.541,67 €

46.330,42 €

Els costos de personal s’han considerat per a tots els lots i totes les tasques de
manteniment, aplicant el conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021 (codi de
conveni núm. 08002545011994), publicat al BOPB de data 26-01-2021.
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L’article 101.2 LCSP diu, que s’ha de tenir en compte a més dels costos laborals, els
costos que es deriven de l’execució material dels serveis, les despeses generals
d’estructura i el benefici industrial.
Les despeses generals i el benefici industrial, són un 13% i un 6% respectivament,
segons la regulació que fa l’article 131.1 del RGLCAP per al contracte d’obres i a falta
de regulació específica per als contractes de serveis.
D’acord amb l’article 100.2 i 101.2 de la LCSP, els càlculs del PBL i del VEC dels
contractes s’han de dur a terme tenint en compte, si més no:
1) Els costos laborals derivats de l’aplicació del conveni col·lectiu sectorial
d’aplicació desglossat per categories professionals i gènere
2) Els altres costos directes i indirectes, que resulten necessaris per a l’execució
material del contracte
3) Els costos vinculats a les despeses generals d’estructura
4) El cost del benefici industrial que correspongui
D’acord a l’article 116.4, LCSP, seguidament es justifica el valor dels costos de
cadascun del lots, que s’han valorat de la següent manera:
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Manteniment Normatiu Preventiu: EL cost per la realització del manteniment
preventiu serà el cost de la suma d’hores necessàries i el personal necessari per la
seva realització més un 20% de material sobre les hores, a més dels costos indirectes i
despeses eventuals.
L’equip de treball i el temps dins d’aquest equip per realitzar les feines ho anomenem
Unitat manteniment Umant, aquesta està composta per una unitat d’un/a tècnic, una
unitat d’un/a d’operari i 0,15 unitats d’administratiu, a aquesta s’aplica els cost de
personal/hora segons el conveni col·lectiu i tenim el cost hora de la Unitat pel
manteniment preventiu.
El temps mig pel manteniment que s’ha estimat per inventariar qualsevol aparell serà el
Tmant., aquest temps es la mitja estimada per qualsevol de les unitats interior, com
exterior, compacte, partit, caldera, etc i es de 90 minuts. Tmant.
COST DIRECTE:

Costmant = Umant x Tmiginv x(1+0,2)

Manteniment Correctiu: El cost del manteniment correctiu és la mitjana dels
correctius realitzats a llarg dels dos darrers anys en el LOT1, s’extrapola aquesta dada
per tots els LOTS.
El manteniment correctiu està format per un 30 % de cost de mà d’obra i un 70% de de
cost de material.
6.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte és la suma del pressupost base de licitació més el
pressupost de les pròrrogues més les possibles modificacions —que s’han establert en
un 20% del total de pressupost base de licitació més les pròrrogues—, per ampliacions
(incorporació de nous equips a mantenir, avaries i actualitzacions). Els imports són
sense IVA.

Any

2022

VE prestació (6
mesos)
46.330,42 €

2023

VE eventuals
pròrrogues
46.330,42 €
23.165,21 €

46.330,42 €

69.495,63 €

VE
modificacions
previstes*
23.165,21 €
115.826,05 €

SUMA

92.660,84 €
23.165,21 €
138.991,26 €

Per tant, el valor estimat del contracte es fitxa en CENT TRENTA-VUIT MIL NOUCENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (138.991,26€) exclòs l’IVA.
El desglossament per lots és el següent:
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Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Total

a) Pressupost
base de licitació
(6 mesos durada
contracte).
Exclòs l'IVA

30.125,00 €

8.770,60 €

2.106,84 € 1.482,12 € 2.304,19 € 1.541,67 €

46.330,42 €

2022

30.125,00 €

8.770,60 €

2.106,84 € 1.482,12 € 2.304,19 € 1.541,67 €

46.330,42 €

15.062,50 €

4.385,30 €

1.053,41 €

741,06 € 1.152,10 €

770,84 €

23.165,21 €

15.062,50 €

4.385,30 €

1.053,41 €

741,06 € 1.152,10 €

770,84 €

23.165,21 €

2023

15.062,50 €

4.385,30 €

1.053,41 €

741,06 € 1.152,10 €

770,84 €

23.165,21 €

c) Modificacions
previstes

15.062,50 €

4.385,30 €

1.053,41 €

741,06 € 1.152,10 €

770,84 €

23.165,21 €

90.375,00 €

26.311,80 €

6.320,48 € 4.446,36 € 6.912,59 € 4.625,03 €

138.991,26 €

b) 1a pròrroga
2022
b) 2a pròrroga
2022
b) 3a pròrroga

7.

DURADA

El contracte tindrà una durada de 6 mesos.
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte 9 mesos més per períodes de 3
mesos.
La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre
que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del
termini de durada del contracte.
S’ha establert aquesta durada de 6 mesos, amb pròrrogues de 3 mesos, atès que no
s’ha pogut formalitzar el contracte amb número d’expedient, 56/2021/eCONT, que
tenia per objecte el servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les
instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals i altres ens locals instrumentals,
atès que una de les empreses licitadores va presentar un recurs especial en matèria
de contractació contra l’adjudicació del contracte al Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (TCCSP). Mentre el TCCSP no resolgui el recurs, com que és un servei
essencial per al funcionament dels equipaments municipals, s’ha de licitar de nou el
servei, però amb una durada més curta, per tal de, en el moment que el Tribunal
Català de Contractes de el Sector Públic resolgui el contracte, es pugui formalitzar el
que ha quedat suspès, en cas que la resolució sigui favorable a l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.

6

Document electrònic
Número de validació: 14157770306574736776

Compres i Servei Generals

8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES
OFERTES (ART. 116.4 LCSP)
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert
simplificat subjecte a regulació harmonitzada.
9.

SOLVÈNCIA I/O CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS LICITADORS

Classificació
Tot i que d’acord a l’article 77 LCSP, no és exigible la classificació pel contracte de
serveis, com a indicació del servei a realitzar es classifica l’empresa segons els
articles 37 a 39 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, els licitadors podran acreditar la solvència mitjançant la seva classificació
en els grups i subgrups que es detallen a continuació:
Grup P):
Serveis de manteniment i reparació d’equips i d’instal·lacions
Subgrup 3: Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de calefacció i aire
condicionat.
Subgrup 3: Categoria 2
9.1.-Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior
als imports següents per cada lot:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

135.562,50€
39.467,70 €
9.480,72 €
6.669,54 €
10.368,86 €
6.937,52 €

El volum anual de negocis del licitador s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest
registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu el
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
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9.2.-Solvència tècnica o professional
La solvència tècnica o professional del licitador, tenint en compte l’objecte del
contracte, s’ha d’apreciar pels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els
tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
L’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o superior, als
imports següents:
LOT 1

63.262,50 €

LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6

18.418,26 €
4.424,34 €
3.112,45 €
4.838,80 €
3.237,51 €

Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta
d’aquest certificat, mitjançant declaració de l’empresari, acompanyada dels documents
en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats
els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars
s’acudirà als tres primers dígits dels codis respectius del CPV.
b) Indicació del personal tècnic participants en el contracte. Per l’execució del contracte
el licitador ha de disposar com a mínim del personal tècnic següent:
-Un Enginyer Tècnic Industrial i/o Grau en Enginyeria Industrial amb 3 anys
d’experiència al sector, com interlocutor vàlid entre l’empresa adjudicatària i
l'Ajuntament, essent l’encarregat de la direcció facultativa.
-Dos Tècnics, dos operaris i un Administratiu amb un mínim de 3 anys d’experiència
en el sector.
Les titulacions s’acreditaran mitjançant original o copia compulsada de la titulació
exigida.
L’experiència s’acreditarà mitjançant contractes de treball o qualsevol altra
documentació que ho pugui acreditar.
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c) Declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic de que es disposa
per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de
contractació.
Com a mínim es requereix: disposar de vehicles, mitjans d’elevació, mitjans de
senyalització, EPIs, útils i eines de treball i mesura, que siguin necessaris per la
correcta realització del servei, que en cap cas repercutirà a l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú ni directa ni indirectament.
10. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS
Com a mínim, l’empresa licitadora haurà d’aportar un compromís d’adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals i materials exigits com a requisits de
solvència tècnica o professional.

11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Els criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica d’acord amb criteris
quantitatius (preu), sent que les prestacions estan perfectament definides tècnicament
al PPTP, incloent aspectes mediambientals vinculats a l’objecte del contracte, com a
mesures d’estalvi i d’ús eficient dels materials, l’energia i l’aigua.
1.- Oferta econòmica. Fins a 100 punts
La fórmula és la mateix per a tots els lots i és el resultat de ponderar les tasques que
s’han de realitzar, es a dir de major a menor, atès que la major part dels treballs són
els manteniments normatius, es pondera amb major puntuació, el correctiu en menor
puntuació i finalment l’inventari que són les feines de menor ponderació amb la mínima
puntuació.
El licitador ha de presentar l’oferta ajustada al model annex.
1.1 Oferta econòmica del GRUP 1 normatiu i preventiu: 60 punts
Aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació es puntuaran amb 0 punts.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà el màxim que li
correspongui. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de
proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent
fórmula:
Puntuació= P x (IL-IO) / (IL-OME)
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IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
P= 60
1.2 Oferta econòmica del GRUP 2 correctiu: 40 punts
A la mà d’obra no s’aplicarà baixa, ja que aquesta serà la que correspongui per
conveni col·lectiu dels sector vigent.
Les ofertes hauran d’incloure quin tant per cent de baixa ofereixen sobre el preu del
material, tal i com s’especifica en el PPTP, (preu tarifa PVP del/s fabricant/s). L’oferta
amb major tant per cent de baixa obtindrà la màxima valoració, Les altres ofertes seran
puntuades aplicant un criteri de proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i
ofertada, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= P x ( BO/MO)
MO = Millor oferta en tant per cent
BO = Baixa de l’oferta en tant per cent
P= 40
12. RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA
1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un
import mínim de 150.000,00 euros, i amb vigència durant tota la duració del contracte.
13. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic, d’acord amb la
prerrogativa de l’Administració Pública en els contractes administratius, prevista a
l’article 204 de la Llei de contractes del sector públic.
Els supòsits d’ampliació del contracte vindrà determinat per les següents causes i no
podran alterar essencialment l’objecte del contracte:
-

Increment o bé disminució de les instal·lacions a mantenir.
Actualització d’equips

Els costos podran incrementar-se o bé reduir-se, de forma proporcional a la variació de
la potència tèrmica del conjunt de les instal·lacions de cadascun dels lots. La
modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte i no serà superior al 20% del preu inicial del contracte
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Essent el següent, preus sense IVA:
Manteniment Normatiu = 20% de 75.782,87 € = 15.156,57 €
Manteniment Correctiu = 20% de 40.043,18 € = 8.008,64 €
Procediment per a l’aprovació de la modificació del contracte:
1. Resolució d’inici d’expedient de modificació de contracte. Els serveis tècnics
municipals responsables de l’execució del contracte emetran informe tècnic
motivant la modificació del contracte i la variació de l’import que representi
aquesta.
2. Audiència prèvia del contractista en un termini previ de 5 dies a l’aprovació per
part de l’òrgan de contractació.
3. Informe de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció.
4. Proposta d’acord de modificació del contracte elevada a l’òrgan de contractació.
5. Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
6. Resolució motivada de l'òrgan de contractació.
7. Notificació al contractista.
La modificació aprovada donarà lloc a la modificació del pressupost d’explotació del
servei.
Les modificacions que puguin sorgir en l’execució del contracte seran obligatòries per a
l’empresa adjudicatària en els termes previstos en el LCSP.

14. SEGUIMENT DEL CONTRACTE
Les persones responsables del seguiment del contracte seran:
Pel control i seguiment tècnic seran els serveis tècnics municipals
Pel seguiment administratiu, programacions i avisos el servei de Compres i Serveis
Generals

15. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a les partides pressupostàries que
s’indiquen a continuació del pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o
realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada
exercici pressupostari.
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LOT

Lot
1:
MUNICIPALS

Dades de facturació

Aplicació pressupostària

EQUIPAMENTS Ajuntament de Vilanova i la
02.9200.2279906 Contracte
Geltrú, NIF P0830800I
de climatització

Lot 2: EQUIPAMENTS IMET

Lot 3: EQUIPAMENTS OAPVB
Lot
4:
EQUIPAMENTS
NEÀPOLIS EPEL
Lot 5: EQUIPAMENT CAPI
BAIX A MAR ESPAIS DE
GESTIÓ MUNICIPAL AISSA
Lot 6: COMPANYIA D’AIGÜES
DE VILANOVA

Institut Municipal
d'Educació i Treball, NIF
P0800218J

2022

36.451,25 €

320.213.01 Manteniment fixos
5.500,92 €
aparells IMET
320.213.02 Manteniment fixos
5.111,50 €
aparells escoles

O.A.L. de Patrimoni Víctor 333.212 Manteniment del
Balaguer, NIF P5830802D
pressupost del OAPVB
EPEL
Neàpolis,
NIF
Q0801572I
Pressupost EPEL Neàpolis
ORGANISME MUNICIPAL
D'ASSISTÈNCIA SOCIAL I Programa 2371 Econòmica
SANITÀRIA,
NIF 2279907 Contractes de
Q0802238F
manteniment
Companyia d'Aigües de
Vilanova i la Geltrú, S.A.M, Pressupost Companyia
NIF A63610851
d'Aigües de Vilanova

2.549,28 €
1.793,37 €

2.788,06 €

1.865,42 €
56.059,80
€

16. PENALITATS
Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, en l’execució del contacte, tipus A,B o
C, i l’inventari, s’imposarà una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000
€ del preu del contracte, IVA exclòs.
B) Per incompliments Lles, Greus o molt greus s’imposaran les següents penalitats:
Els incompliments es tractaran diferenciats pels lots objecte de la licitació
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la
consideració de lleus:
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de
prescripcions tècniques
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b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas
tenen la consideració de greus:
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa
aplicable al contracte.
c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica.
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 10% de l’import d’adjudicació del
contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 10% de l’import d’adjudicació del
contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 30% de l’import d’adjudicació del
contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
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Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Tècnica Responsable de Serveis Generals i Compres

Gemma Noya Espinazo
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