DIRIGIT A LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI GOVERN OBERT I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
DATA 5 DE JULIOL DE 2021
INFORME JUSTIFICATIU CONTRACTE DE SERVEIS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Objecte es la prestació dels serveis postals necessaris per dur a terme l’activitat de
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. S’inclou dins del servei postal la recollida,
admissió, classificació, tractament, curs, transport, distribució i entrega dels enviaments
postals i bustiades, de qualsevol pes i que sigui tant certificat com no certificat, tant dins
com fora del terme municipal i tant en territori nacional com internacional.
El Codi CPV que correspon és........................ 64000000-0
2. EXPOSICIÓ DE NECESSITATS I JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ.
Per dur a terme l’activitat de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es necessària
la gestió de la recollida, admissió, tractament, curs , transport, distribució i lliurament
dels enviaments postals i bustiades. En els últims 4 anys, la gestió dels enviaments
postals s’ha realitzat mitjançant contracte amb DIMO EXPRES SL, amb CIF
B65970485, amb codi d’expedient 01.04.07-15/17 , amb data d’adjudicació 15 de juny
de 2017 i mitjançant decret número 2017/962.
Vist que la despesa anual mitja durant els últims tres anys ha estat de 21.600 euros
(IVA inclòs) segons les dades comptables estretes dels programes SICAP i SICALWIN,
el preu estimat del contracte per 3 anys seria de 64.800 euros amb IVA inclòs.
En base als antecedents citats i les necessitats detectades es necessària l’ esmentada
contractació atès què l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda no disposa dels
mitjans ni recursos tècnics per realitzar aquestes actuacions i, per tant, és necessari
procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
D’acord amb els antecedents exposats, es considera adient procedir a l’aprovació de
l’expedient de contractació i assegurar la millor relació qualitat preu per a la prestació
del servei indicat.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I CRITERIS DE VALORACIÓ DE
LES OFERTES
Els criteris s’avaluaran de forma objectiva i per judici de valor.
a) Criteris avaluables de manera objectiva: puntuació màxima 26,75 punts oferta
econòmica (96,4 %)
a.1) Oferta econòmica: fins a 17,75 punts.

El criteri a tenir en compte en el moment de considerar quina és la millor proposició
econòmica presentada, serà l’ obtinguda com a resultat d’aplicar la fórmula següent a
cada oferta dels preus unitaris: P=(PM*DO)/MD
On:
P: Puntuació de l’oferta
PM: Puntuació màxima possible per aquest criteri d’acord amb els punts màxims de
cada tarifa.
DO: Percentatge de Descompte de l’oferta a puntuar amb tres decimals
MD: Major percentatge de descompte de les ofertes presentades amb tres decimals
Els preus màxims unitaris de sortida son els següents:
-

Fins a 15.75 punts, repartits en les tarifes corresponents:

Correu certificat amb i sense avís Tarifa màxima a Punts màxims:
de recepció
licitar (IVA exclòs)
Fins a 20g (sobre estàndard)
Fins a 20g (sobre no estàndard)
De 21 a 50g
De 51 a 100g
De 101 a 200g
De 201 a 300g
De 301 a 500g
De 501 a 1.000g
De 1001 a 2000g

2.30€
2.30€
2.30€
3.20€
4.20€
4.20€
4.20€
6.20€
7.60€

0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Correu ordinari sense avís de Tarifa màxima a Punts màxims:
recepció
licitar (IVA exclòs)
Fins a 20g (sobre estàndard)
Fins a 20g (sobre no estàndard)
De 21 a 50g
De 51 a 100g
De 101 a 200g
De 201 a 300g
De 301 a 500g
De 501 a 1.000g
De 1001 a 2000g

0.30€
0.40€
0.40€
0.80€
2.30€
2.30€
2.30€
4.20€
5.20€

0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Cartes Internacionals

Tarifa màxima a Tarifa
Punts
licitar
(IVA màxima
a màxims:
exclòs) Europa
licitar
(IVA
exclòs) Fora
Europa

Fins a 20g (sobre estàndard)
Fins a 20g (sobre no estàndard)
De 21 a 50g

1.90€
1.90€
1.90€

2.20€
2.20€
2.20€

0,75
0,75
0,75

De 51 a 100g
De 101 a 200g
De 201 a 300g
De 301 a 500g
De 501 a 1.000g
De 1001 a 2000g

2.70€
7€
7€
7€
13.30€
21.20€

3.70€
11€
11€
11€
21.70€
38€

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Fins a 1 punts:
Bustiades

Tarifa màxima a licitar (IVA exclòs)
0.07€

Fins 0.5 punts.
Avís
de
recepció
objecte
de Tarifa màxima a licitar (IVA exclòs)
subcontractació per no competència
en territori
1.5 €
Altres: Fins a 0.5 punts.

Manipulats i digitalització
Manipulats de notificació de resolució
administrativa.
Manipulats amb impressió de
documents

Punts
màxims:

Preus unitaris (IVA
exclòs)
0,60 €

0,5

0,30 €

0,5

Els impresos d’avisos de rebuda (justificants de recepció) seran subministrats per
l’adjudicatari sense cap cos afegit per l’Ajuntament
a.2) Millores
fins a 7 punts. Es valorarà cada un dels aspectes següents:


Millora en el termini de lliurament de correu ordinari i certificat, reduint el temps
d’entrega en 1 dia, fins a 2 punts.
o Locals:
Ordinàries:
0.25 punts
Certificades:
0.25 punts
Ordinàries urgents:
0.25 punts
Certificats urgents:
0.25 punts
o

Nacionals:
Ordinàries:
Certificades:
Ordinàries urgents:
Certificats urgents:

0.25 punts
0.25 punts
0.25 punts
0.25 punts







Horari de lliurament, fins a 1 punt. Millorar l’horari d’apertura mínima de dilluns a
divendres de 9 a 14h. Si s’obre a les tardes 0.5 punts i si s’obre els dissabtes 0.5
punts.
Millores en l’organització, inspecció i control de qualitat de servei fins a 1 punt.
Disposar de sistemes de qualitat i control 0.5 punts. Disposar de bústia de
queixes i suggeriments 0.5 punts.
Indemnitzacions en cas de certificacions fallides per causa imputable al servei
postal, 1 punt.
Cobertura i mitjans de la xarxa postal de l’empresa per l’entrega i repartiments
dels enviaments a totes les destinacions, fins a 1 punt màxim.
Resolució d’incidències en el depòsit en el termini d’un dia, fins a 1 punts màxim.

Les millores ofertades pels licitadors en aquests criteris d’adjudicació tenen la
consideració de condicions especials d’execució i poden comportar la resolució del
contracte el seu incompliment.
En aquest sentit, el licitador preceptivament haurà d’aportar un pla de treball que
tingui en compte la proposta tècnica i les millores que es vulguin ofertar.
a.3) Criteris mediambientals
Fins a 2 punts:



Reducció de nivells d’emissió de gasos d’efecte hivernacle mitjançant
vehicles amb baixes emissions prenent com a base la classificació del parc
de vehicles de la DGT (etiqueta Zero emissions, etiqueta ECO), fins a 1 punt.
Vehicles eficients en relació al consum de combustible, fins a 1 punt.

b) Criteris avaluables per judici de valor : màxim 1 punts (3,6%)
b.1) Proposta tècnica: 1 punt.


Organització interna i procediments de treball aplicables a l’objecte del contracte
que no incloguin preus ni millores que es puguin ofertar, fins a 1 punts màxim.

4. JUSTIFICACIÓ DE DIVISIÓ EN LOTS
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una
realització i aprofitament individual i funcional que puguin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació dels treballs per a una
correcta execució global de les prestacions que resultaria desproporcionada per a les
finalitats d’interès públic que es persegueixen en la seva execució, raó per la qual es pot
concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos
públics proporcionals a la finalitat requerida.
5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de la licitació està basada en els preus unitaris i el volum de
facturació dels últims 12 mesos.
1.

2.

Import anuals :
a. 21.600 € iva inclòs
b. 17.851,20 € preu sense IVA
c. 3.748,76 € import IVA
Total pressupost durada del contracte (3 anys)
a. 64.800 € iva inclòs
b. 53.553,6 € preu sense IVA
c. 11.246,28 € import IVA

6. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
El pressupost màxim de la licitació de la contractació es fixa en 53.553,60 €, més IVA
(21%) que comporta un total de 64.800 €, i que cobreix tot el pressupost de la licitació
que es farà amb càrrec a la partida pressupostària 1603 9250 22201 OAC.
Comunicacions Postals o equivalent en exercicis futurs
Any

Mesos

2021

1

Partida
pressupostaria
1603925022201

2022

12

2023
2024
TOTAL

Import

%
IVA

312,4€

1603925022201

21%
1.487,6 €
............. €
17.851,20 € 21%

Import
total
1.800 €

3.748,8 €

21.600 €

12

1603925022201

17.851,20 € 21%

3.748,8 €

21.600 €

11
36

1603925022201

16.363,6 €
53.553,6

3.436,4€
11.246,4€

19.800 €
64.800€

21%

Import IVA

7. DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES
La durada de les prestacions serà de 3 anys a comptar des de l’1 de desembre o des de
l’endemà de la formalització del contracte, i hi ha la possibilitat de prorrogar pel termini
d’un any.
Quan al venciment d’aquest contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que
garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüències
d’incidències resultant d’esdeveniments imprevisibles per l’òrgan de contractació
produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons d’interès públic per no
interrompre la prestació, el contracte originari és prorrogarà fins un com a màxim 9
mesos, sense modificar les restant condicions del contracte, sempre i quan l’anunci de
licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 3 mesos
respecte a la data de finalització del contracte originari.

8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Considerant el pressupost base de licitació, així com les seves possibles modificacions i
pròrrogues, aquestes determinen el valor estimat del contracte sense incloure l' Impost
sobre el Valor Afegit,. Aquest import total és necessari als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat. En el present expedient el valor estimat del
contracte és el següent:
El valor estimat del contracte, tenint en compte la durada, les possibles pròrrogues i les
modificacions

Any

Pressupost

2021

1.487,6€

2022

17.851 €

2023

17.851 €

2024

16.363,6 €

TOTAL

53.553,60 €

Pressupost
eventuals
pròrrogues

Pressupost de
9 mesos en
cas
de
no
adjudicació del
nou contracte

Pressupost
modificacions
amb
increment SUMA
del
cost
econòmic (20%)

17.851 ,20€

13.388, 4€

10.710,72 €

95.503,92 €

9. VALOR ESTIMAT DEL TOTAL DE LOTS
No s’estableix la divisió de lots

10. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I
FINANCERA DE LES EMPRESES
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest
procediment d’adjudicació és la següent:
1. Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte
social prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén
licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar.
2. Document justificatiu i vigent d’estar acreditat en el Registre General
d’empreses prestadores de serveis postals inclosos en l’àmbit del servei
postal universal.
Solvència econòmica i financera:

S’exigeix un volum de negocis mínim anual de 21.600€(IVA inclòs).
Solvència tècnica i professional:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte de contracte en el curs de, com a
mínim 3 contractes amb un import mínim de 21.600 euros anuals, en el que
s’indiquin imports, dates i destinatari, públic o privat dels mateixos.
En el supòsit d’empreses de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys), la
solvència es pot acreditar mitjançant declaració indicant maquinària, material i
equip tècnic que disposin per executar el contracte. Com a mínim han de
comptar amb local dins del municipi, amb espai adequat per a manipular sobres
i documents, espai d’emmagatzematge amb totes les garanties d’higiene i
qualitat i disposar de la corresponent llicència municipal. Ha de disposar d’un
espai separat per a enviar, lliurar i manipular la correspondència i atendre als
usuaris. També haurà de disposar de pàgina web o sistema mecanitzat per tal
de realitzar els albarans, rebre els fitxers per a la seva manipulació i distribució,
així com poder realitzar el seguiment i control de les trameses registrades. Per
últim ha de comptar amb personal suficient per a poder realitzar la prestació del
servei.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant
la solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin en cap supòsit de
prohibició per contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles,
sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà
efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.
Ha de presentar el compromís, mitjançant declaració responsable, d’adscriure
els mitjans personals i materials que indicarà necessaris per a la prestació del
servei.

11. VARIANTS
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
12. GARANTIES
No s’exigirà garantia provisional .
Es fixarà un termini de garantí de 3 mesos a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada.

13. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
13.1 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI
A) Obligacions generals
a)Complir rigorosament amb les obligacions laborals, fiscals, socials, de prevenció de
riscos, de protecció mediambiental, d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i de
tota altra índole envers els empleats i empleades que l’adjudicatari posi a disposició del
servei. En cap cas la realització de les activitats no suposarà cap relació laboral entre
l’Ajuntament i el col·lectiu de professionals contractats per l’empresa adjudicatària.
b) Prestar de forma directa el servei, amb prohibició absoluta de cedir-lo o sotsarrendarlo, salvat de l'autorització expressa de l'Ajuntament, la qual només podrà ser atorgada
per causes extraordinàries justificades degudament.
c) Sotmetre’s en tot moment a les ordres, observacions o indicacions que, respecte del
servei, dicti l’Ajuntament a través dels responsables tècnics.
d)Comunicar per escrit al Servei de Govern Obert i Administració Electrònica de
l'Ajuntament qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el servei prestat.
e) Els treballs que es desenvolupin per a la gestió de les diferents accions a portar a
terme s’han de regir per allò que vingui especificat en aquest plec de prescripcions
tècniques, en l’apartat corresponent i, en el seu defecte, han d’obtenir en tot moment els
vist-i-plau de l’Ajuntament.
f)Complir amb l'horari del servei acordat entre l'adjudicatari i l'Ajuntament.
g)Complir amb allò que estableix el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.
h) L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que la realització d’activitats
poguessin ocasionar tant als usuaris com als béns municipals quedant subjecte a
indemnitzar els perjudicis produïts en la prestació del servei. A aquests efectes,
subscriurà una pòlissa de responsabilitat civil anual per un import mínim de 300.000
euros.
i) Qualsevol altre obligació que estableixi la legislació vigent.
B) Obligacions pel que fa als professionals contractat
a) Disposar dels professionals adequats i necessaris per a l’execució d’aquest
contracte. Abans d'iniciar les accions s'haurà d'enviar a l'Ajuntament (persona
responsable del contracte) els currículums dels /de les professionals seleccionats per
poder valorar que aquests s'ajusten al perfil professional necessaris. Si el perfil
professional no és el requerit, l'adjudicatari haurà de fer una nova proposta de
professionals que reuneixin les condicions requerides en el termini màxim d'una
setmana.

b) Garantir les substitucions en cas de malaltia, permisos o absències diverses per
professionals del mateix perfil professional.
c) L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació
acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions fiscals i socials.
L’ adjudicatari presentarà trimestralment, al responsable del contracte el TC1 i el TC2 de
la Seguretat Social on consti tot el personal contractat.

13.2 DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
A) Drets de l'Ajuntament
L'Ajuntament te les potestats següents en relació a aquest contracte de serveis:
a) Quan prevalgui l' interès públic, pot ordenar modificacions del servei prestat.
b) Modificar si correspon els indicadors de seguiment acordats a l' inici de la prestació
del servei.
c) Exercir el control permanent de l'execució del servei.
d) Efectuar les tasques de supervisió i seguiment del compliment del contracte
mitjançant el tècnic/a responsable del contracte.
e) Sol·licitar a l'empresa adjudicatària els informes, documentació o resultats que
consideri adients.
e) Qualsevol altre dret que estableixi la legislació vigent.
B) L'Ajuntament s'obliga a:
a) Facilitar les coordinacions amb els i les professionals de l’Ajuntament o altres
administracions sempre que es consideri oportú.
b) Abonar al contractista el preu adjudicat establert quan s'acompleixi amb el servei
contractat.

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Son condicions especials d’execució aquelles que es consideren necessàries i
substancials per l’acompliment de l’objecte del contracte i el seu incompliment pot
comportar la resolució del contracte.
En la present licitació es consideren condicions especials d’execució del contracte les
següents:
-

Garantir la seguretat i la protecció de la salut dels treballadors contractats
Donar compliment als convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables
Afavorir la igualtat entre homes i dones
No pagar a les persones contractades per sota del salari segons conveni
sectorial.
Garantir la confidencialitat, el secret, la disponibilitat, la integritat i la seguretat
dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de
caràcter personal. També garantirà el deure de secret atribuïble a totes les

-

persones que intervinguin en qualsevol de les fases de tractament, d’acord amb
les previsions establertes a la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter
personal o qualsevol altra que li sigui d’aplicació. L’empresa no comunicarà ni
cedirà les dades a cap entitat, empresa o persona alienes a l’activitat
contractada, sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’ Ajuntament.
Compliment dels principis ètics i regles de conductes de l’Annex VI del Plec de
clàusules administratives.

15. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Tal i com estableix a la llei de contractes del sector públic, un cop perfeccionat el
contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les causes
següents:
a) Per raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, tot justificant-ho en
l’expedient.
b) Si durant la vigència del contracte o la seva pròrroga es produeixen
modificacions legals, campanyes divulgatives d’interès general o esdeveniments
municipals significatius gestionats a través de correu ordinari i que suposin un
increment del volum d’objectes postals que sobrepassin els previstos en el
pressent plec de preinscripcions tècniques i amb conseqüència d’això es
superés el preu del contracte, l’import del mateix es podria modificar fins un 20%,
previ informe tècnic de justificació adient.
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20% de les partides que
integren el projecte i en cap cas la modificació podrà comportar l’establiment de nous
preus unitaris no previstos inicialment en el projecte.
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per
aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del
projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document
administratiu.

16. REVISIÓ DE PREUS
L’ adjudicatari no te dret a la revisió de preus, ateses les característiques i durada del
contracte.

17. RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament serà mensual.

18. RÈGIM DE PENALITATS
19.1. Les penalitats en que pugui incórrer l'adjudicatari en el compliment de l'objecte del
contracte es qualificaran de molt greus, greus i lleus.
A). Incompliments molt greus:
1) L’ incompliment de les condicions especials d’execució del contracte en aquest
plec, les quals també poden comportar la resolució del contracte.
2) Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
3) La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment de
les condicions establertes.
4) L' incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal.
5) La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessament de
la prestació del servei sense que concorrin les circumstàncies legals que la legitimin.
6) La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de
l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte.
7) La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
8) Reiteració en la comissió de faltes greus.
B) Incompliments greus:
1) Tractes incorrectes amb els usuaris.
2) L’ incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les

prestacions.
3) Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que no

impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
4) Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les condicions
fixades en el present Plec de condicions.
5) La sistemàtica prestació defectuosa o irregular del servei.
6) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social.
7) L’ incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals
8) Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització del
servei
9) Facturació incorrecta.
10) Reiteració en la comissió de faltes lleus.
C). Tindran caràcter d' incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment i
que infringeixin d'alguna manera les condicions establertes en el Plec de condicions,
sempre que siguin en perjudici lleu del servei.
18.2. Penalitats.
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes
són les següents:

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 50% com a màxim del preu
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

19. TERMINI DE GARANTIA
S’estableix un termini mínim de garantia de 3mesos sens perjudici que aquest termini
pugui ser millorat per l’adjudicatari
20. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Ateses les característiques del contracte no es permet la seva cessió.
21. SUCONTRACTACIÓ
Excepcionalment, es permet la subcontractació d’un 10% de prestacions no principals o
substancials del contracte, com a màxim. Essent aquestes únicament les prestacions
següents:
-

Per aquells enviaments que per limitacions de cobertura territorial ho requereixi,
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda del subcontracte a celebrar.
Les notificacions administratives, que poden realitzar-se a través de la Societat
Estatal de Correos o Telégrafos en els casos que el Servei ho requereixi.

L’adjudicatari, no obstant, serà l’únic responsable de la gestió del servei davant
l’administració.

22.- PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Compromís de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil anual per
una cobertura mínima de 300.000 euros.
23.- LLOC DE PRESTACIÓ/LLIURAMENT DELS SERVEIS A LICITAR
El lloc fixat per a la prestació/lliurament dels treballs objecte del contracte és el que
s’estableixi als plecs de preinscripcions tècniques.

.
24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es determina que el tècnic/a municipal responsable del contracte és Carolina Moyano
Jiménez i ocupa actualment el lloc de treball de Cap de Servei de Govern Obert i
Administració Electrònica
25. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte s’ha determinat en base a:
Preus referits a components de la prestació
26.- TERMINI DE RECEPCIÓ DEL LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que sempre s’ha de
formalitzar mitjançant document acreditatiu.
A la recepció de les prestacions del contracte hi haurà present un funcionari/a del
Departament d’Intervenció que actuarà per delegació de l’Interventor Municipal.
27. INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE SUBROGACIÓ EN CONTRACTES
DE TREBALL
El conveni col·lectiu d’aplicació
Domiciliaria.

és el Convenio Colectivo Estatal de entrega

La persona treballadora a subrogar es S. O. J, amb la categoria professional de
repartidor, amb contracte d’obra o servei determinat (Contracte codi 401) i antiguitat des
de l’1 de setembre de 2020. Amb un salari brut anual de 16.229,18€.
EL/LA CAP DEL SERVEI

