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Serveis de Contractació ¡ Patrimoni
Ajuntament de L'Hosp¡talet
C/losep Prats Núm. 2
08901 L'Hosp¡talet de Llobregat
Telf . 93.4O2.95.00/ email :
contractacio@l-h. cat

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUOICNC¡Ó OEI.
CONTRACTE DE SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES "FEM
TANDEMS L'H'' A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LLoBREGAT, TRAMITAT DE FoRMA
oRDf NAR|A MTTJANQANT PROCEDIMENT OBERT (CON 2O18IOOO4

Núm.

expedient

SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT

DELS
PROGRAMES "FEM TANDEMS L'H'' A LA CIUTAT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.

(.)

lmport
pressupos

169.140,14.-euros

Organ destinatari (.)

Tipificació

SERVEIS

Codi CPV

contracte

80410000-l

Servei d'Educació

(*)Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factureg presentades per I'adjudicatari.
Podeu consultar les instruccions de com facturar electrdnicament a https:ilseueleótronica.lh.caUfacturaelectron ica

Cláusula 1. Objecte i régim jurídic del contracte

1.1.

Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la prestac¡ó del servei del Projecte FEM TANDEM L'H a través del
desenvolupament de Programes Tándems específ¡cs per a cadascun dels centres educatius
públics del sistema educatiu a la ciutat de L'Hospitalet del Llobregat.
El seu objecte consisteix en la contractació del servei del Projecte FEM TANDEM L'H per tal
d'implementar un programa Tándem per cada centre educatiu públic d'educació infantilprimária i secundária o centre educatiu del sistema educatiu de la ciutat establerts en el present
plec de cláusules. A més a més, l'adjudicatari haurá de fer el seguiment, la coordinació i
l'avaluació pedagÓgica de cada programa per tal de donar complimeni als objectius descrits en
els plecs de condicions técniques. Com a mínim a principis i a finals dej curs escolar, la
coordinació entre les parts implicades es fará a través d'una comissió en el que participará
representants de I'escola, representants de I'ens seleccionat pel centre educatiu (partenaire) i
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l'adjudicatari (suport técnic del present contracte). L'empresa adjudicatária realtlzará un informe
de les sessions de coordinació, el qual será tramés a la responsable técnica mun¡cipal del
present contracte.

El servei d'aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics CPV 2008:
80410000-1 . "serveis escolars diversos".

Als efectes del que disposa I'article 99.3 de la Llei 912017 de 9 de novembre de 2017,

en

endavant LCSP, es fa constar la no divisió per lots de I'objecte del present contracte ja que, per
la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprofitament individuai i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una
correcte execució global de leJ prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats
d'interés públic qué es persegueixen en I'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la
iorrecte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a
la finalitat requerida.
1.2. Régim jurídic.

El present contracte es qualifica de serveis, de conformitat amb la definició contemplada

a

I'article 17 de la Llei 912017 , de 8 de novembre de 2Q17 (LCSP)'
Aquest contracte té carácter administratiu i es regeix pel:

-

Present Plec de Cláusules Administratives Particulars'

-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic.

-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractació
púbica.

-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de
que es
contractes de les administracions publiques, en tot allÓ que no sigui contrari al
preveu a l'esmentada LCSP.

-

Reial decret 817l2OOg, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
3O|2OO7. de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
plec de Cláusules Administratives Generals de I'Ajuntament de I'Hospitalet en alló que
no contradigui la normativa esmentada.
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-

Supletóriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte.
les normes de dret privat.

Cláusula 2. Pressuposf óase de licitació.
El pressupost base de licitació, que determina el límit máxim de despesa al qual es compromet
l'Ajuntament, és el de 169.140,14 euros, IVA inclós, amb el desglossament següeni: 139.
785,24'-euros, pressupost net i -euros en concepte d'lmpost sobre ét Vator Afegit-al tipus del
29.354,90 €

La quantitat indicada en el parágraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra máxima
per sobre de la qual s'estimará que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la
licitació.
Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l'lVA a aplicar mitjangant partida independent.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors i comprén la totalitat
del
contracte' El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiéncia i portá
implícits tots aquells conceptes previstos a I'art. 100 i concordants de la LCSp.

El sistema de determinació del preu és a preu algat i amb preu tancat, per la qual cosa
I'Ajuntament no assumirá cap despesa necessária per fer front a errors o omissions que
contempli el contracte i el preu del contracte será invariable.
El cálcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del cálcul de l,esforg que
suposará la realització de les tasques per a la prestació deli serveis objecte del contracte i
d'acord amb el conveni col'lectiu del sector del lleure educatiu i socioculturál Oe Catalunya.
Quan per a I'execució del contracte, el cost del salari de les persones adscrites al mateix formin
part del preu total, s'haurá d'indicar de forma desglossadá ¡ amO desagregació
del génere i
categoria professional, els costos salarials estimats á partir del conven¡ lañorát de referé-ncia.

Així, el métode de cálcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat
el
següent:

Serveis:

Número mínim del personal, un técnic/a de gestió nivell A (antic titulaua de grau
superior)
especialista titulat en pedagogia o psicópedagogia, ain¡ una jornada laboral
de
37,Sh/setmanals durant 10 mesos (ltt Conveni cót'tect¡u del sector áet lteure
educatiu i

sociocultural de Catalunya).
Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions:
Benefici estimat d'acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interés
legal del diner:

60/o
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:

Despeses generals estimades: 8%
Total pressupost per període contractual inicial, IVA exclós: 139. 785,24.-euros
Tipus iva:21o/o
lmport iva: 29.354,90 €
Total pressupost base licitació iva inclÓs: 169.140,14

'

€

'

Cláusula 3. lmputació pressupost municipal.

La despesa derivada del present contracte és de 169.140,14 €, IVA inclÓs, amb

el

desglossament següent 139. 785,24.euros, pressupost net i-euros en concepte d'lmpost sobre
el Valor Afegit altipus del 29.354,90€

Aquesta despesa té carácter pluriennal, essent que la corresponent a I'exercici 2018 i que
només cobreix I'import corresponent al termini d'execució d'aquest exercici, es fará efectiva
amb cárrec a la partida 04.3250.227.99.04 que consta al certificat de retenció de crédit núm.
180018395 de data 23 de marg de 2018, emés per la Intervenció General.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte, i els
preus ionsignats porten implícits tots els conceptes previstos e¡. el Plec de cláusules
ádministrativés generals, i anirá amb cárrec als pressupostos i les partides següents:
Any

Mesos

2018

3

Económic
227.99.04

Programa

Orgánic

3250

04

lmport net
31.880.77 €

% IVA
21

lmport

lmport

total
IVA
6.694,96 € 38.575.73 €

per als exercicis successius, la despesa corresponent anirá amb cárrec allals pressupost
partida/es següent/s:

rl

Añv '-r::
.

2O1S."'-

+f

J.r!.i
,r

7

107.904,47

21

+r1:

i

lmoa&ú "#;

22.659.94

130.564,41

La referida despesa respon a les previsions del plec de condicions técniques. Per al cas
que els trámits lióitatoris i ia formalització del contracte no s' haguessin conclós a la data prev'sta

el
d,inici del servei prevista en aquests plecs i en els plecs de condicions técniques, es reajustará

termini a la data prevista de l'inici efectiu del contracte, i es procedirá 3l_ pajustame,nt de la
despesa corresponent, de conformitat amb I'art.96 del Reial Decret 1098/2001 de12 d'octubre,
pel qual s'aprova el ieglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; es
requerirá eltrámit d'audiéncia, i I'informe de la Intervenció.
Atés que el present contracte comporta despeses de carácter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crédit adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els
contracte de serve¡s per al desenvolupament dels programes "Fem Tándems l'H" (AS
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respectius pressupostos municipals de conformitat amb I'art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de marg,
pel quals'aprova eltext Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Cláusula 4. Valor estimat del contracte

i tipus licitatori

4.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Considerant el pressupost base de la licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions i prórrogues, el valor estimat del
contracte sense incloure I'lmpost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el
procediment d'adjudicació i la publicitat és el següent:
Període contractual inicial: 139.785.24 euros
Prórroga prevista:
154.149,24 euros

Modificacionsprevistes 52.4i0,74euros
TOTAL VALOR ESTIMAT: 346.345,22 euros

4.2 TIPUS LICITATORI: Base de les ofertes dels licitadors. L'oferta económica es presentará
d'acord amb el model previst a I'annex 1 d'aquest plec, i consistirá en una baixa soóre I'import
del període contractual inicial, i en una baixa sobre I'import de la prórroga prevista, i no poOra
superar, IVA exclós, els següents imports:
Període contractua I inicial : 1 39.7 A5.24 euros
Prórroga prevista:
154.149,24 euros

cláusula 5. Termini de vigéncia der contracfe ipossrbles prórrogues.
El termini de durada del contracte será de 10 mesos: preveient el seu inici dia 1 d'octubre
de
2018 i finalitzará el 31 de juliol de 2019

Aquest termini comenga a comptar des de I'endemá de la seva formalització o el proposat per
I'adjudicatari si fos millorat.

contracte será prorrogable de forma expressa, per un període
d'octubre del 2019 al 31 de juliol del ZO2O.
E_l

igual que anirá de l'1

La prórroga será obligatÓria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
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Cláusuta

6.

:

Órgan

de

contractació. Expedient

de

contractacló

i

procediment

d'adjudicació
6.1.- L'órgan de contractació és la Junta de Govern Local.
6.2.- L'expedient de contractació s'adjudicará mitjangant tramitació ordinária.

6.3.- La contractació, que es tramitará de forma ordinária i no está subjecte a regulació
harmonitzada, al tractar-se d'un servei inclós en la tipologia de l'Annex lV de la LCSP, d'acord
amb el seu CPV, i per aplicació de I'art.22.1.c) . Es durá a terme mitjangant procediment obert
i adjudicació amb més d'un criteri d'adjudicació, en virtut d'alló que estableixen els articles 145,
146,156 a 158 iconcordants de la LCSP.

Ctáusuta 7. Perfil del contractant. Publicitat de la licitació.
L'anunci de licitació per aquesta contractació es publicará en el PERFIL DE CONTRACTANT
de I'Ajuntament de L'Hospitalet, amb les condicions i terminis establerts als articles 135 i 156
de la LCSP.
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació, així
com la composició áe la Mesa de Contractació s'ha d'accedir al Perfil de contractant a través
de I'adrega següent:

word=hospitalet&idCap=

1

8437529&am bit=

Tota la documentació esmentada estará disponible en el perfil del contractant des del dia de la
publicació de I'anunci de licitació.
L'acte d'adjudicació es publicará en el perfil del contractant en el termini de 15 dies naturals,
d'acord a I'article 151 de la LCSP.
La formalització del contracte juntament amb el corresponent contracte també es publicará en
el perfil del contractant en un iermini no superior a 15 dies naturals a comptar de la data de la
formalització.

Cláusula 8. Requísits de capacitat, aptitud

i

solvéncia dels licitadors.

8.1. Capacitat per contractar

físiques o jurídiques,
amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que

l. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones
Contracte de serve¡s per al desenvolupament dels programes "Fem Tándems l'H" (AS
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no estiguin incorregudes en cap dels supósits d'incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb I'objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització
amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de
comptar amb I'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de I'activitat o la prestació que constitueixi I'objecte del contracte.

2. D'acord amb el que disposa I'article 69 de la LCSP, també poden participar en aquesta
licitació les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE),
sense que sigui necessária formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat

el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidáriament davant I'Administració i han
de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense
perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una
quantia significativa. Els empresaris que desitgin concórrer a aquesta licitació integrats en una
UTE hauran d'indicar els noms i circumstáncies dels que la constitueixen, la participació de
cadascú, així com el compromís de constituir-se en UTE en cas de resultar adjudicataris del
contracte.

3.

Les empreses que hagin participat en I'elaboració de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi
que la seva participació no falseja la competéncia, d'acord amb el que disposa I'articlé 70 de la
LCSP
8.2 Solvéncia económica ifinancera que s'exigeix:
El licitador haurá de disposar de la solvéncia económica ifinancera següent:

'
o

El volum anual de negocis en l'ámbit al que es referix el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles en funció de la data de constitució o d'inici de les activitats
dels empresaris i de la data de presentació de les ofertes, ha de tenir un valor mínim, per
un import acumulat, com a mínim igual al pressupost objecte del present contracte, IVA
inclós.

Justificant de I'existéncia d'una asseguranga de responsabilitat civil per riscos professionals
per import corresponent al valor estimat del contracte expedit per l'assegurador on constin
els riscos assegurats i la data de venciment de I'asseguranga, així com á compromís de la
seva renovació o prÓrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota
I'execució del contracte. per import mínim del valor estimat del contracte.
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:

8.3 Solvéncia técnica:

-

Relació dels serveis similars executats en el curs dels darrers tres anys.

Per determinar els serve¡s que són similars al de I'objecte del contracte es tindran en
compte els tres primers dígits dels respectius codis CPV, tal icom disposa I'article 90.1.a)
de la LCSP.

8.4. Altres cond¡c¡ons requer¡des.

.

L'adjudicatari haurá d'adscriure, d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP, els mitjans
personals i materials que indicará mitjangant relació i que, en particular, haurá de
comprendre els següents:

o

El personal responsable de I'execució del contracte han de ser persones majors
d'edat que tinguin acreditac¡ó com técnic de gestió nivell A (antic titulaUa de
grau superior) titulat en pedagogia o psicopedagogia.
L'empresa ha de presentar una declaració indicant les instal'lacions, material i
equip técnic del que es disposará per la execució del contracte.

o

8.5. Acreditació de capacitat, solvéncia económica, financera itécnica:
Els licitadors han d'acreditar la seva capacitat de conformitat amb I'art. 84 de la LCSP. Així
mateix poden acreditar la seva solvéncia económica i financera per qualsevol dels mitjans
previstos a I'art. 87 i la solvéncia técnica pel qualsevol dels mitjans previstos a I'art. 90 de la
mateixa norma.

Cláusula 9. Presentació de proposicions.

9.1. Les proposicions es presentaran en el termini de 15 dies hábils des del següent al de la
seva publicació en el perfil de contractant.
g.2. Les proposicions s'hauran de presentar mitjangant I'eina de Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, accessible a l'adrega web següent:
word=hospitalet&idCap=

1

8437529&ambit=

pel supósit que hi hagi alguna incidéncia que impossibiliti la presentació
electrónica, el servei de contractació així ho indicará en el perfil del contractant atorgant, si
No obstant

i

s'escau, un termini de prórroga del termini de presentació de proposicions als efectes de que
Contracte de serveis per al desenvolupament dels programes "Fem Tándems l'H" (AS
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els licitadors presentin les seves ofertes de forma presencial en l'oficina del Registre General
de l'Ajuntament de l'Hospitalet ubicada al Carrer Josep Prats, número 2, 08901 I'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).
Si l'últim dia és inhábil s'entendrá prorrogat fins al primer dia hábil següent. La presentació en
Plataforma de Serveis de Contractació Pública en un dia inhábil s'entendrá realitzada en la
primera hora del primer dia hábil següent. La presentació en dia inhábil es consideraran
presentats anteriors, segons el mateix ordre, als que van ser el primer dia hábil posterior.
9.3. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap pretext.

9.4. L'esmentada documentació haurá de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, signada electrónicament, en tres sobres, en els termes següents:
Tota la documentació a presentar pels licitadors s'inclourá en TRES sobres diEitals.

soBRE t¡Únn.t
El formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), o declaració
responsable (Annex 2) mitjangant el qual els licitadors declaren la seva capacitat, la seva
solvéncia económica, financera i técnica de conformitat amb els requisits mínims exigits en
aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar, així com que
compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec.

El DEUC o la declaració responsable s'ha de signar per I'empresa licitadora o, en el seu cas,
pel seu representat legal. A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC o declaració
responsable, si s'escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades per
representar-les en aquesta licitació.
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC utilitzant el servei en línia de
la Comissió Europea. Per obtenir el document DEUC, el licitador haurá d'anar al servei en línia
de la Comissió Europea.

En el supósit que I'oferta es presentés per una UTE, haurá d'acompanyar a la declaració
responsable el compromís de constitució de la unió. A més hauran de presentar un DEUC o
declaració responsable per separat.
En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d'altres empreses o tingui la
intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstáncia en el DEUC i s'ha de
presentar altre DEUC o declaració responsable per separat per cadascuna de les empreses a
la solvéncia de les quals recorri o que intenció de subcontractar.
Contracte de serveis per al desenvolupament dels programes "Fem Tándems l'H" (AS
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte.

del termini de presentació de proposicions

Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrónic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
I'Estat (ROLECE), indicaran en l'apartat corresponent del DEUC o declaració responsable que
la informació es troba en el Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la
informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.

Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol: la
participació en la licitació comporta la submissió del licitador i de I'adjudicatari a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que, de manera
directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
L'acreditació dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el
DEUC, l'haurá d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver
presentat l'oferta més avantatjosa económicament, amb carácter previ a I'adjudicació.

Els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació,
tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d'alló establert a la
cláusula 13.1 del present Plec.

soBRE t¡Úu¡. z
Contindrá la documentació técnica relativa als criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici
de valor.

Aquest sobre ha de contenir un pla de treball signat pel licitador en el que es detalli els
elements que puguin ser valorats en base als judicis de valor assenyalats en cláusula 10
"Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants" del present plec, així com
qualsevol altre informació d'interés.

ADVERTENCIA

La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedenUs no pot incloure cap
informació que permeti conéixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels
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cr¡ter¡s avaluables de forma automát¡ca. L'incompliment d'aquesta obligació
I'exclusió de la licitació.
SOBRE NÚM.3
La proposició económica degudament signada, basada en el preu, avaluable mitjangant criteris
quantificables per I'aplicació de fórmules matemátiques i que haurá d'ajustar-se al model
contingut a I'Annex I del present plec:
No es podr¿ subscriure cap proposta en Unions d'empresaris si ho fa individualment. Tampoc
podrá presentar-se en més d'una Unió d'empresaris.

Cláusula 10. Criteris de valoració de les ofeñes relatives a millores del cicle de vida i/o
admissi bil itat de vari anfs..

Atenent al cicle de vida de l'objecte del contracte, els criteris a tenir en compte a l'hora de
considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que
tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:

l0.l

Griteris de valoració de les ofertes de forma automática.

Total puntuació criteris de forma automática: fins a

5l punts,

1. Oferta econdmica. S'atorgará fins a un máxim de

5l

distribuils de la següent manera:

punts

La fórmula per calcular la puntuació obtinguda per cada licitador será la següent, tenint en
compte que s'assignará 0 punts a I'oferta que no millori el preu de licitació i la máxima

puntuació (51 punts) a I'oferta més económica respecte eltipus licitatori.
P= PB x (BM/BO)
P és la puntuació atribuTda per I'oferta económica.
PB és la puntuació máxima
BM és I'oferta més económica respecte eltipus licitatori.
BO és I'oferta que es valora.
L'oferta económica constará de dues ofertes corresponents als 2 períodes:

1a oferta económica (període octubre/desembre
gener/juliol del 201 9 -32 programes-)

de 2018 -20 programes- més
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2a oferta económica (període

octubre/desembre

de 2019 -32 programes- més

gener/juliol -32 programes- del 2020)
La suma de les dues ofertes és la que es valorará amb la fórmula de proporcionalitat per
tal de calcular la puntuació d'aquest criteri económic.
Puntuació máxima total dels criteris avaluables de forma automática: 51 punts

La puntuació total máxima dels criteris de judici de valor (apartat 6.1) idels

criteris

automátiques (apartat 6.2) seran 100 punts.

Quedaran excloses les ofertes que incorrin en baixes desproporcionades, segons el
que estableix l'article 85 del RGLCAP RD 1098/2001, així com aquelles que no
justifiquin el compliment del conveni citat.

La documentació justificativa dels criteris avaluables de forma automática s'ha d'incloure
necessária i únicament al Sobre núm. 3.

10.2

Griteris d'adjudicació avaluables mitjangant judici de valor: Fins a 49 punts.

Els criteris vinculats a I'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor
serviran de base per a la seva adjudicació són els següents:

i

que

',0.2.1. Metodologia de treball amb el professorat del centre educatiu i amb la comunitat
educativa per tal d'implementar el Programa Tándem de cada centre educatiu
(escoles i instituts). S'atorgará fins a un máxim de l5 punts.
Caldrá redactar una proposta metodologia de treball amb el professorat per tal de
desenvolupar el programa Tándem atenent els diferents ámbits i órgans de treball dels
docents, així com les estratégies de coordinació i de responsabilitats dels mateixos.
Aquesta metodologia haurá de contemplar els canals de comunicació i la implicació dels
diferents agents directament involucrats en el centre educatiu, la seva vinculació i la
dinámica de treball.
Metodologia de treball amb el professorat. Fins a un máxim de 10 punts.
Metodologia de treball amb la comunitat educativa. Fins a un máxim de 5 punts.

o
o

10.2.2.Coneixement del sistema educatiu de la ciutat en el marc de la coresponsabilitat
educativa municipal, el programa Tándem i Giutat Educadora. S'atorgará fins a un
máxim de 12 punts.
S'haurá de descriure i analitzar la situació educativa a la ciutat (context, peculiaritats,
elements definitoris, potencialitats i febleses) per tal que la implementació del Projecte
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"FEM TANDEM L'H" sigui una realitat itingui un sign¡ficat rellevant pelfuncionament del
propi sistema educatiu de la ciutat.
Descripció del context actual del sistema educatiu a la ciutat. Fins a un máxim de 6
punts.
Marc de coresponsabilitat amb el que compte el sistema educatiu del municipi en el
context de Ciutat Educadora. Fins a un máxim de 6 punts.

o
o

10.2.3.Model de valoració de I'impacte del programa com a actuació de singularització
del centre educatiu. S'atorgará fins a un máxim de 12 punts.
Caldrá definir quin model d'impacte s'utilitzará per al programa Tándem atenent els
nivells educatius i les árees curriculars en les que el programa actua directament i les
possibles vinculacions amb els aprenentatges de les competéncies básiques. Alhora
com programa innovador s'haurá de presentar una proposta per concretar la seva
idoneitat i la possibilitat de ser mesurable.
o lmpacte en el currículum ien les principals competéncies básiques. Fins a un máxim
de 6 punts.
o Grau d'adequació del programa als principis generals d'innvovació educativa. Fins a
un máxim de 6 punts.
10.2.4.Establiment d'indicadors de carácter qualitatius i quantitatius del programa per
part del centre educatiu i per part del partenaire per afavorir l'avaluació global del
mateix. S'atorgará fins a un máxim de 10 punts.
Hauran de descriure els indicadors de carácter qualitatiu i quantitatiu que s'aplicaran per
una banda al centre educatiu i per altra banda al partenaire escollit pel centre per
valorar si s'han aconseguit o no els objectius propis del Projecte "FEM TANDEM L'H"
o Indicadors de carácter qualitatiu. Fins a un máxim de 5 punts.
o Indicadors de carácter quantitatiu. Fins a un máxim de 5 punts.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjangant judicis de valor s'ha
d'incloure necessária i únicament al Sobre núm. 2.

En tot cas, I'Ajuntament de I'Hospitalet es reserva la facultat d'adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d'acord amb
els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d'alló que disposa I'article 150.3
LCSP.
10.4 Parámetres per a considerar ofertes anormalment baixes.

De conformitat amb el previst a I'art. 149 de la Llei 912017 i, als efectes de considerar les
ofertes anormalment baixes quan s'hagin determinat una pluralitat de criteris, es considera
Contracte de serveis per al desenvolupament dels programes "Fem Tándems l'H" (AS
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adient establir els següents parámetres objectius referits

a

I'oferta cons¡derada en el seu

conjunt:
Oferta económica inferior en un 20o/o a la mitjana de totes les ofertes presentades.

A la vista del que determini la mesa de contractació una vegada aplicat els parámetres indicats
i, detectada/es lales oferta/es que presumptament incorren en aquesta anormalitat, es
requer¡rá alls licitador/s per tal que justifiquin les seves ofertes.
Els licitadors disposaran de 3 dies hábils per justificar les seves ofertes. El termini comengará a
comptar des de I'endemá de la notificació del requeriment que efectuará el Servei de
Contractació.

El requeriment s'enviará per correu electrónic adregat a la bústia electrónica indicada pel
contractista. Així mateix, el contractista també haurá d'enviar la justificació requerida al correu
corporatiu municipal contraclacio@l-h.cat. la qual haurá d'anar degudament signada, en tot
cas digitalment.

l-a justificació presentada será estudiada

i

analitzada pels serveis técnics municipals
especialitzats en I'objecte del contracte, els quals emetran el corresponent informe que será
elevat a la mesa de contractació per a la seva valoració i, si s'escau, acceptació o rebuig
motivat de I'oferta.

En tot cas, es rebutjaran aquelles ofertes que vulnerin la normativa relativa

a

la

subcontractació, incompleixin les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o
laboral, ja siguin derivades de normativa nacional o internacional, inclosos els incompliments
dels convenis sectorials utilitzats com a referéncia per establir el pressupost base de licitació.

La no justificació de les ofertes o la presentació de la justificació fora del termini establert,
comportará I'exclusió de l'oferta del procediment d'adjudicació.
10.5. Criteris de desempat.

Si hagués empat entre diferents ofertes, l'ordre de prelació aplicable será el següent, aplicantse de forma successiva en cas que persisteixi I'empat entre les ofertes.
10 Les proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
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20 Les proposicions presentades per les empreses dedicades específicament a la promociÓ

i inserció laboral de persones en situació d'exclusió social, regulades en la Llei 4412007 de
13 de desembre per a la regulac¡ó del régim de les empreses d'inserció.

30 Si es presenten ambos criteris, tindrá preferéncia el criteri dels treballadors en
discapacitat. Si diversos licitadors igualen aquest percentatge, es proposará com a
adjudicatari qui disposi d'un major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la
seva plantilla.
40 Si persisteix I'empat es dirimirá mitjangant sorteig.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat esmentats será aportada pels licitadors
en el moment en que es produeixi I'empat.

Gláusula 11. Mesa de contractació, comité d'experts i organisme técnic espec¡al¡tzat
La mesa de contractació estará constitulda de conformitat amb la composició acordada per la
Junta de Govern local reguladora de la composició ifuncionament de la Mesa Permanent de
Contractació d'aquest Ajuntament i que es trobará publicada al perfil de contractant

Cláusula 12. Obertura de proposicions
En acte privat, la mesa procedirá a I'obertura delsobre núm.
declaració respnsable.

ldigital i qualificará el DEUC o la

En el cas que detecti un DEUC o driclaració responsable incorrecte o que no s'ajusta al previst
en aquest plec, s'admetrá I'oferta condicionada a que I'esmeni en el termini de tres dies hábils
següents a la notificació del requeriment que li efectuará el Servei de Contractació adregat al
correu electrónic corporatiu del licitador.

Transcorregut el termini indicat sense que el licitador esmeni la declaració responsable será
exclós del procediment d'adjudicació. També resultará exclós si I'esmena no s'ha realitzat
correctament sobre els aspectes detectats préviament com incorrectes.
Seguidament es procedirá a I'obertura del sobre núm.2 digital relatiu a les proposicions dels
criteris depenen d'un judici de valor.
La valoració de les proposicions relatives als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de
valor es remetran als serveis técnics per que en el termini de 7 dies emetin el corresponent
informe de valoració.
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En acte públic, conclós I'informe indicat, la Mesa de contractació donará a conéixer el resultat,
en els seu cas de l'esmenes efectuades, dels criteris avaluables per judici de valor i procedirá a
l'obertura del sobre núm. 3 digital que contindrá I'oferta avaluable a través de criteris
automátics.
En la mateixa sessió, la mesa de contractació, prévia exclusió, si s'escau, de les ofertes que no
s'ajustin als requeriments d'aquest plec, procedirá a avaluar i classificar les ofertes, i fará la
proposta d'adjudicació a favor del licitador que hi hagi obtingut la millor puntuació d'acord amb
els criteris de valoració i les millores ofertades; tot aixó, sens perjudici del procediment que
caldrá seguir si es detecten ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, d'acord amb el que
es disposa a la cláusula 10.4 d'aquests plecs.

El lloc, dia i hora de I'obertura del/s sobre/s es publicará en el perfil de contractant amb una
antelació mínima de tres dies hábils.
Cláusula 13. Adjudicació del contracte
13.1. El licitador proposat com adjudicatari abans de I'adjudicació idins del termini de 10 dies
hábils comptadors des de I'endemá de la recepció del requeriment que preveu I'article 150.2
LCSP haurá de:

.
o

Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
Presentar els documents següents:

a.

La documentació que acrediti la personalitat de I'empresari, mitjangant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actul en nom propi o es tracti de societat
persona jurídica,
més del seu DNl, haurá d'aportar l'escriptura de
nomenament de cárrec social o bé el poder notarial per representar a la persona
o entitat, i I'escriptura de constitució o d'adaptació, si escau, de la societat o
entitat i/o aquella en qué consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran
d'estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d'estar inscrits
en el corresponent Registre quan I'esmentada inscripció els sigui exigible. En el
cas que no ho fos, la capacitat d'obrar s'acreditará mitjangant I'escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el
corresponent reg istre oficial.

o

a

Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o dels
Estats signataris de I'acord sobre I'Espai Económic Europeu hauran d'acreditar la
seva capacitat d'obrar, en els termes d'alló que disposen els articles 67 i 84 de la
LCSP, mitjangant la inscripció en els registres comercials o professionals que
s'estableixen a I'annex ldel RGLCAP.
Contracte de serveis per al desenvolupament dels programes "Fem Tándems l'H" (AS

7O/2OL9)

Pá9. 16 de 41

Á3$*{*m*ftt

{$s

$- H

*$S4{eq.#i

Serveis de Contractació i Patrimoni
Ajuntament de L'Hospitalet
C/Josep Prats Núm. 2
08901 L'Hospitalet de Llobregat

Telf. 93.402.95.00/ email
contractacio@l-h.cat

:

La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres s'acreditará de
conformitat amb elque disposen els articles 68 i84 de la LCSP.

b.

Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributáries i amb la Seguretat Social, llevat que I'Ajuntament disposi
d'aquests.

c. La documentació que acrediti I'habilitació professional, la solvéncia económica
financera i técnica o professional, així com la documentació que acrediti la
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte
i

(consignar només en cas d'exigéncia de compromís d'adscripció) en els termes
de la cláusula 8 present Plec.

d.

La documentació acreditativa de la resta de circumstáncies consignades en
lalles declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya ilo de I'Administració General de l'Estat restaran eximides de presentar la
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendrá que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirá I'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclós, en
concepte de penalitat, i es procedirá en els termes assenyalats a I'article 150 de la LCSP.
13.2. L'adjudicació es realitzará dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d'obertura
de les ofertes rebudes.
Els terminis indicats en l'apartat anterior s'ampliará en 5 dies hábils quan sigui necessari seguir
els trámits pels casos en qué s'hagi presentat ofertes amb presumpció d'anormalitat, a qué es
refereix l'apartat 4 de I'article 149 de la Llei 912017 de 9 de novembre de 2017.

Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi produil l'adjudicació, els licitadors tenen dret
a retirar la seva proposta.
L'adjudicació del contracte es notificará a tots els participants en la licitació amb el contingut
previst a I'article 151 de la LCSP.
13.3. L'acord de l'órgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa
de contractació, excepte en els casos següents:
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a) Si la proposta de la Mesa de contractació s'ha efectuat amb ¡nfracció de I'ordenament
jurídic. Resta exceptuat el supósit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor
del qual es realitzi la proposta; en aquest cas, I'adjudicació s'haurá de fer a favor de la
següent proposició económ¡cament més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord
amb I'ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades.
b) Si l'órgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser
complerta com a conseqüéncia de qué inclogui valors anormals o desproporcionats. En
aquest cas, es donará audiéncia al licitador que I'hagi presentat per tal que en justifiqui la
valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol'licitará I'assessorament técnic del
servei corresponent. L'órgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel
licitador, dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació acordará
l'adjudicació a favor de la proposició económicament més avantatjosa d'acord amb I'ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades.
L'acord d'adjudicació será notificat als licitadors en el termini máxim dels 15 dies següents a
qué hagi estat acordat i simultániament es publicará en el perfil de contractant.
En cas que s'hagi notificat com a adjudicatária una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte.

Cláusula 14. Garantia provisional

i definitiva.

14.1. No s'exigeix la constitució de la garantia provisional, de conformitat amb alló que disposa
l'article 106 LCSP.
14.2. La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat I'oferta económicament
més avantatjosa será la corresponent al 5o/o de I'import d'adjudicació iva exclós.
14.3. La garantia definitiva es podrá constituir mitjangant la retenció en el preu dels pagaments
que s'efectuln per I'Ajuntament i fins assolir I'import total de la garantia, de tal forma que el
contractista no rebrá cap pagament de les factures presentades i conformades fins que no
s'assoleixi l'import total de la garantia. La constitució de la garantia mitjangant aquesta
modalitat requerirá manifestació expressa del contractista.

Cláusula 15. Pe¡feccionament del contracte i publicitat de la formalifuació del contracte.
15.1. En tractar-se d'un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirá
abans deltranscurs dels 15 dies hábils següents a la remissió de la notificació de l'adjudicació.
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Una vegada transcorregut el termini previst en el parágraf anterior, l'adjudicatari s'obliga a
formalitzar-lo mitjangant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un
termini máxim de 5 dies naturals a comptar de I'endemá de la recepció del requeriment.

En el supósit que I'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurá d'estar
formalment constitulda abans de la formalització del contracte,
15.2. El contracte es perfeccionará amb la seva formalització en document administratiu, que
será títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Aixó no obstant, podrá elevar-se a
escriptura pública si ho sol'licita I'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament
aniran al seu cárrec.
15.3. La formalització del contracte, juntament amb el corresponent contracte, es publicará en
el perfil de contractant en un termini no superior a 15 dies naturals a comptar des de la data de
la formalització.

Cláusula 16. Abonaments al contractista
L'adjudicatari tindrá dret a I'abonament del preu d'adjudicació per les prestacions objectes del
present contracte descrites en el plec de prescripcions técniques.
El pagament del preu es fará de manera total o parcial mitjangant abonaments a compte o, en
mitjangant pagament en cadascun dels venciments en que
s'haguessin estipulats.

el cas de tracte successiu,

Aquests efectes s'haurá de presentar la corresponent factura d'acord amb la normativa vigent
(l'art. 6 i concordants del Reial Decret 161912012 de 30 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament que regula les obligacions de facturació) i el pagament de les mateixes es realitzará
d'acord amb el calendari de pagaments previst per I'Ajuntament prévia comprovació i supervisió
de les prestacions realitzades i sempre dins del termini de 30 dies establert a l'article 198.4 de
la Llei 912017. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o
endarreriment de les prestacions pactades.

D'acord amb el que estableix la Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrónica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s'han de
signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut, han d'incloure,
necessáriament, el número d'expedient de contractació.

i

El format de la factura electrónica i signatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex 1 de I'Ordre

ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'ámbit de I'administració de la
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depén.
Contracte de serveis per al desenvolupament dels programes "Fem Tándems I'H" (AS
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:

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de I'Ajuntament de l'Hospitalet que

es tramitaran d'acord amb la Instrucció reguladora del Registre centralitzat de factures de
l'Ajuntament, aprovat pel Ple municipal el22 de febrer de 2011, del que disposen els articles 3,
4, 5 6 i 8 de Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del
Registre de Factures del Sector Públic i les Bases d'Execució. del Pressupost per I'exercici
2018.
El pagament es realitzará per I'Ajuntament de l'Hospitalet, en els terminis establerts en I'article
198.4 LCSP i d'acord amb el seu calendari de pagaments previst, prévia comprovació i
supervisió de les prestacions realitzades, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació
dels documents de cotització del personal destinat a I'execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat
Social, d'acord amb el que disposa I'art. 43 de la Llei General Tributária.
Les societats anónimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d'entitats compreses
en l'article 4 de la Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electróniques
d'acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments técnics detallats en el portal de
trámits del proveTdor de la seu electrónica de I'Ajuntament de I'Hospitalet

En totes les factures electróniques la identificació dels centres gestors destinataris es fará
mitjangant els següents codis:

Comptable, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi
101081017 iel rol (RoleTypeCode) 01.
L'Órgan Gestor, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 iel
rol (RoleTypeCode) 02.
La Unitat Tramitadora, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi
101081017 iel rol (RoleTypeCode) 03.
També caldrá identificar el servei de I'Ajuntament que fa l'encárrec i ha rebut el
servei que es factura. Per fer-ho, s'identificará un quart AdministrativeCentre amb
ers varors

1. L'Oficina

2.
3.
4.

E:il;"""#sl::i:jñ1fi,4fln:, codi 04, que identirica

segons I'estándard l'Órgan Promotor.

. =iml:r[:
El camp nom (Name) s'hi introduirá la denominació del servei o
departament municipal.

En el cas que I'encárrec s'hagi formalitzat a traves d'un acord o resolució de I'Ajuntament, el
número de resolució s'ha d'incorporar en el camp ReceiverContractReference de la factura
electrónica. Aquest número es pot trobar al cantó superior dret del document en qué es va
comunicar l'adjudicació a l'empresa.
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Mentre que a les factures presentades en format paper s'hauran de fer constar les dades
següents:
a. Órgan administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat pública: Intervenció
General Municipal.
b. Órgan de contractació: Junta de Govern Local.
c. Aréa destinatária del Contracte: Area de Benestar de Drets socials. Servei d'Educació

Cláusula 17. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.

Cláusuta 18. Responsable del contracte. Direcció. lnspecció de l'execució del contracte.
18.1. Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a I'article 62 LCSP, al
Cap de Negociat del Departament d'Educació.
El/ la responsable del contracte no podrá, en cap cas, ni per compte propi ni alié, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
18.2. Al responsable del contracte li correspon, amb carácter general, supervisar I'execució del
mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessáries amb la finalitat d'assegurar la
correcta realització de la prestació del servei públic pactat, així com reforgar el control del
compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidéncies que pugin aparéixer durant la seva
execució, i en particular:

1. Promoure i convocar les reunions que resultin necessáries amb I'objecte de solucionar
qualsevol incident en I'execució del contracte en el sentit que millor convingui als
interessos públics. De totes les reunions aixecará acta que hauran de ser signades pel
contractista.

2.

Resoldre les incidéncies que pugin sorgir en I'execució del contracte, seguint el
procediment establert a I'article 97 del Reglament general de contractes de les
Administracions públiques.

3.

lnformar els expedients de reclamació de danys
definitiva.

4.

Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.

5.

Informar la devolució o cancel'lació de garanties.

i perjudicis i d'incautació de garantia
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6.

:

Informar sobre el compliment de les condicions espec¡als i essencials assenyalades per

a I'execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van

ser proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació.

7.

Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l'adjudicatari

en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessária sobre I'estat
d'execució del contracte, de les obligacions de I'adjudicatari, i del comptiment de

terminis i actuacions.

8.

Ordenar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per tal d'aconseguir
restablir el bon ordre en l'execució del contracte pactat, o quan el contractista,
persones que depenguin d'aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin
pertorbin la bona marxa del contracte, sens perjudici de l'obligació de donar compte
l'órgan de contractació.

9.

Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de
l'objecte del contracte ni siguin contráries al que preveuen els plecs i altres documents
contractuals.

o
o
o
a

10. lnspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'órgan de contractació,

si s'escau.
11. Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l'órgan de contractació.

18.3. L'Ajuntament designará, de la mateixa forma, un técnic competent en matéria de
prevenció de riscos laborals, que s'integrará dins de la direcció facultativa, i que assumirá les
funcions de coordinació d'activitats empresarials a qué fa referéncia I'art. 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals.
L'administració contractant també tindrá la facultat de supervisar, durant tota I'execució del
contracte, que el contracte s'executi amb el máxim respecte al medi ambient afectat, d'acord
amb les obligacions iexigéncies contingudes al present plec.

Cláusula 19. Condicions especials d'execució
medi am bi ental i obl igaci o ns del co ntracti sta.

del contracte de carácter social, étic,

19.1. En aquest contracte s'estableixen condicions especials d'execució relatives al paradisos
fiscals.
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Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades
d'aquest contracte públic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons
la llista de paTsos elaborada per les lnstitucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per l'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
19.2. Obligacions essencials del contracte:
El contractista quedará vinculat per I'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots

els seus termes, tindrá el carácter d'obligació essencial del contracte.
Será condició essencial del contracte el compliment estricte:

.
.

Compromís d'aplicar les categories i retribucions salarials d'acord amb el establert al ///
Conveni col.lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya).
L'adscripció del personal necessari per I'execució de les prestacions objecte del contracte
que com a mínim és un técnic de gestió de nivell superior a jornada complerta per cada
centre educatiu públic d'educació infantil primária secundária d'acord amb el que
s'estableix al plec de prescripcions técnics i del present plec.

i

El seu incompliment comporta la imposició de les penalitats que es preveuen en la cláusula
trentena d'aquest plec, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.
El compliment de les condicions especials d'execució establertes en aquesta cláusula tindrá el
carácter d'obligació contractual essencial.

I 9.3. Obligacions del contractista:

A més de les obligacions establertes en el Plec de cláusules administratives

generals, el

contractista está obligat a:

a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, préviament a I'inici de I'execució del
contracte.

b.

Atenent que aquesta prestació implica el contacte habitual amb menors, és requisit que
les persones que executin el contracte no hagin estat condemnades per senténcia ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou I'agressió i I'abús
sexual, I'assetjament sexual, I'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i
I'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tráfic d'éssers humans. Per
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aquest motiu, durant la vigéncia del contracte, cal comunicar préviament a I'Ajuntament
qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació
laboral s'ajusta a dret si el contracte implica contacte habitual amb menors "i aportar
anualment la declaració responsable del contractista indicant que té en el seu poder la
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascun dels
treballadors que executen aquest contracte".

c. Quan li sigui requerit pel responsable del contracte,

mostrar i aportar les certificacions
negatives del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascuna de les
persones que executa el contracte ja sigui personal prop¡ com, en el seu cas, de
l'empresa su bcontractada.

d. Facilitar la informació que s'estableix

a la Llei 1912014,
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.

del 29 de desembre,

de

e.

Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte.

f.

Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, I'Ajuntament
descomptará I'import de les esmentades despeses de la primera certificació o factura
que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.

g.

Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessáries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics,
sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.

h.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i
que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement
amb ocasió del contracte. L'adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas,
les prescripcions de la Llei Orgánica 1511999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Carácter Personal i normes que la desenvolupin i el Reglament Europeu de
Protecció de Dades (Reglament 20161679 de 27 d'abril). Als efectes de l'esmentada
normativa, el contractista tindrá la consideració d'encarregat del tractament i

signará

el corresponent contracte d'encarregat de tractament de dades; i

se

sotmetrá en cada moment a les instruccions municipals en matéria de mesures de
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en
el Plec de prescripcions técniques particulars, l'adjudicataritambé haurá de:
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Mantenir la confidencialitat de les dades de carácter personal a qué tingui accés o hagi
elaborat per raó de l'execució del contracte i, a tal efecte, I'adjudicatarilária manifesta
que té implantades i/o adoptará abans de I'inici del contracte les mesures de tipus técnic
i organitzatiu necessáries per tal de garantir la seguretat i evitar I'alteració, pérdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a I'estat de la tecnologia, la naturalesa de
les dades emmagatzemades¡ i els riscos a qué estiguin exposades, i en estricte
compliment de la normativa vigent en matéria de protecció de dades de carácter
personal.

Aquestes mesures de seguretat implantades per l'adjudicatari que corresponguin als
fitxers corresponents, són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips,
sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els
termes que estableix aquell reglament.
Tractar les dades de carácter personal únicament conforme a les instruccions que a
I'efecte li trameti I'Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte
de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec. Aquesta obligació seguirá vigent un cop el contracte s'hagi extingit, per
finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment
admesa o establerta en aquest plec.
Tornar a I'Ajuntament, en tots el casos d'extinció contractual, les dades de carácter
personal, i també qualsevol suport o document en qué consti alguna dada objecte del
tractament.

També haurá de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l'execució del contracte i aquesta
documentació no podá ser reprodulda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins itot un cop extingit el contracte.
Lliurar tota la documentació necessária pel compliment del contracte en catalá i fer-ne ús
en el servei objecte del contracte.
J.

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en
tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l'efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que ta a la
Legislació d'lntegració de Minusválids, la contractació amb particulars dificultats
d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o
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Empreses d'lnserció,

i els requisits i

obligacions contractuals ambientals que

s'estableixin als plecs

k.

Comunicar per escrit a I'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar
assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del
contractista del subcontractista. Un cop signaVs els subcontractes els haurá d'aportar
dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció.

l.

També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals i, en particular:

-

Presentar en el Registre General de I'Ajuntament, simultániament amb la
formalització del contracte o amb anterioritat, la documentació acreditativa del
compliment de les previsions de la normativa en matéria de prevenció de riscos
laborals.

-

Donar compl¡ment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d'activitats
empresarials a qué es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995,
Reial Decret
17112004, de 30 de gener, així com a les previsions establertes en el manual de
prevenció de riscos laborals per a empreses externes de I'Ajuntament de L'Hospitalet
del Llobregat, i presentar, degudament signat pel legal representant, juntament amb
la documentació exigida en el parágraf anterior, el document de coordinació
empresarial en prevenció de riscos laborals

iel

Planificació preventiva en cas de concurréncia empresarial

o

En suposar I'execució del contracte la intervenció de mitjans personals o técnics del
I'Ajuntament
dependéncies
I'Hospitalet de
que
Llobregat/Organisme, i en funció del risc
comporta, el contractista, en un termini
máxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del
contracte i amb carácter previ a l'inici dels treballs, restará obligat a elaborar i trametre
al Servei promotor la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació
facilitada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat /Organisme.

contractista

a les

de

Dita planificació implementará les previsions contingudes

de

a la normativa general

de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l'avaluació dels
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els
esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurá d'acreditar, en el termini assenyalat al
parágraf anterior, el compliment del deure d'informació formació als treballadors
implicats en els treballs d'execució esmentats en relació amb la planificació preventiva
efectuada amb motiu de la concurréncia empresarial.

i
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Per tal de garantir durant l'execució del contracte I'aplicació coherent i responsable dels
principis d'acció prevent¡va i dels métodes de treball, així com el control de la interacció
de les diferents activitats desenvolupades a les dependéncies de I'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat /Organisme i I'adequació entre els riscos existents i les mesures
aplicades, s'estableixen els següents medis de coordinació:

o
u
tr
o
tr
o
o

L'intercanvi d'informació i de comunicacions entre I'Ajuntament de I'Hospitalet de
Llobregat /Organisme i el contractista.
La celebració de reunions periódiques entre I'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat
/Organisme i el contractista.
Les reunions conjuntes dels comités de seguretat i salut de I'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat /Organisme i del contractista o en el seu defecte, amb els
delegats de prevenció.
La impartició d'instruccions.
L'establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en
el centre de treball que puguin afectar els treballadors de I'Ajuntament de I'Hospitalet
de Llobregat /Organisme i del contractista o de procediments o protocols d'actuació.
La preséncia al centre de treball dels recursos preventius de I'Ajuntament de
I'Hospitalet de Llobregat /Organisme i del contractista.
La designació d'una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats
preventives.

m. Vetllar perqué totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis
de no discriminació i igualtat de tracte relatius a:

- la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de génere, ideologia,
nacionalitat, raga, étnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole;
- la dignitat i llibertat de les persones.
Cl áusul a 20.Confidencial itat de

la i nformaci ó.

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessária i proporcional a la finalitat
o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genériques o
no justificades del carácter confidencial.

No tenen en cap cas carácter confidencial l'oferta económica de I'empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració análoga.

En el cas de manca d'indicació, s'entendrá que la documentació facilitada no té carácter
confidencial.
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:

D'acord amb I'article 133.2 LCSP del present plec, el contractista haurá de respectar el carácter
confidencial de la informació a la qualtingui accés degut a I'execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrá una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de

la informació de referéncia.
De conformitat amb I'article 133.1 LCSP, l'órgan de contractació no podrá divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.

Cláusula 21. Propietat dels treballs
No es procedent.

Cláusula 22. Cláusula de bon govern.

Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament 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 étics 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'órgan de contractació les possibles situacions de conflicte

d'interessos,

b)

No sol'licitar, directament o indirectament, que un cárrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació del contracte.

c) No oferir ni facilitar a cárrec 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 I'interés públic.

els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir
o falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col.lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de
mercats, rotació d'ofertes, etc.).

e) Respectar
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f)

:

Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

g) Aplicar la máxima diligéncia en el coneixement,

foment

i

i

relacionats amb la

compliment de la legalitat

vigent.

h) Garantir

i)

el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.

Permetre I'accés a l'entitat que subscrigui contractes o convenis relatius a pactes
d'integritat, per la consulta de tota la documentació relacionat amb els treballs objecte
d'aquest contracte.

Cláusula 23. Modificaci| del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d'interés públic, en els casos i en la forma que
s'especifiquen en aquesta cláusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a
207 de la LCSP.

i com estableix I'article 204 de la Llei 912017 de 9 de novembre de 2017, un cop
perfeccionat el contracte, l'órgan de contractació només podrá modificar el contracte per les
causes següents:

Tal

a) Augment del nombre de centres educatius (escoles o instituts) que
b)

c)
d)

e)

realitzen el
Programa Tándem.
Augment del nombre de centres d'altres nivells educatius (a banda de les escoles i els
instituts) delsistema educatiu de la ciutat.
Augment de les disponibilitats pressupostáries per singularitzar els centres educatius.
Augment per la necessitat d'una actuació prioritária en algun centre educatiu del
sistema educatiu que ho requereixi (creació de nou centre, ampliació de línies, centres
ubicats en barracons, et..) préviament acordat amb el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat.
Experiéncies pilot acordades amb admiistracions superiors.

En tot cas, I'import máxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no
podran superar a I'alga de forma acumulada I'import de total de 52.410,74 euros IVA exclós,
en tot el període del contracte, inclosa la prórroga.
Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns i lales que hagi proposat I'adjudicatari
en la seva oferta, seran obligatóries pel contractista. El procediment per aquesta modificació
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requerirá I'audiéncia al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions
técniques, i la seva formalització en document administratiu.

Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administratiu d'acord amb
l'article 153 de la LCSP.
L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al.legacions del contractista i de tots
els informes que, si s'escau, es sol'licitin amb carácter previ a liaprovació de la modificació, tant
els que aporti l'adjudicatari com els que emeti l'órgan de contraitació, es publicaran en el per¡l
de contractant en eltermini de 5 dies des de I'aprovació.
Cláusula 24. Recepció i termini de garantia

1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció

s'efectuará mitjangant acta de recepció, que s'estendrá dins eltermini d'un mes següent al seu
lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntáment.

2. S'acordará la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de

la

recepció de les prestacions o des de qué I'Ajuntament rep la factura si aquesta és posterior a la
data de recepció.

3' També un cop efectuada la recepció o conformitat, comengará a córrer el termini de garantia,
que será de 10 mesos.
CI áusu I a 25. S u bco ntractació.

En el present contracte no es pot procedir

a la subcontractació de ta prestació
substancial del contracte referida al personat adscrit a l'execució de les prestaiions que
d'acord amb el present plec té la condició d'essenciat d'execució del contracte.
I solament podrá subcontractar válidament la realització del contracte fins al 60% de I'import
d'adjudicació de la licitació, IVA exclós.
En tot cas el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurá de comunicar a
l'órgan de contractació tal i com disposa l'art. 21s de la Llei gt2o17.
Les empreses licitadores han d'indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin
previst subcontractar.
En el cas que el contractista vulgui subscriure contractes que no s'ajustin a alló indicat en
l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies dés de que s'hagi cursat
la notificació a l'Órgan de contractació i s'hagi aportat les justificacions a les que es refereix
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l'article 215.2.b) de la LCSP, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es
donés una situació justificada d'emergéncia o que exigís I'adopció de mesures urgents, excepte
si I'Ajuntament notifica dins d'aquest termini la seva oposició.

El contractista ha de notificar per escrit a l'órgan de contractació qualsevol modificació que
pateixi aquesta informació durant I'execució del contracte i tota la informació necessária sobre
els nous subcontractes.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i I'obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al previst a l'art. 216 de la Llei 912017 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes. Així mateix el
contractista principal haurá d'aportar trimestralment l'acreditació del compliment dels terminis
de pagament.

Cláusula 26. Pagament a subcontratistes.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant el contractista principal que
assumirá la total responsabilitat de I'execució del contracte front I'Ajuntament. El coneixement
que l'Ajuntament tingui dels contractes subscrits o I'autorització que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant I'Ajuntament per les obligacions
contretes amb elles pel contractista principal, com a conseqüéncia de I'execució del contracte
principal i dels subcontractes.
El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i I'obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al previst a I'art. 216 de la Llei 912017 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.

L'administració comprovará el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista. A
aquests efectes, I'empresa subcontractista haurá d'aportar, quan se li sol'liciti, relació detallada
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurá de presentar el justificant de
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la oonsideració de condició
especial d'execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les
penalitats que es preveuen en la cláusula 30 d'aquest plec, responent la garantia definitiva
d'aquestes penalitats.
Cláusula 27. Subrogació de treballadors.
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No procedeix

cláusula 28. Successió del contractisfa i cessló del contracte.
SupÓsits de successió, d"acord al que estableix l'article 98 de la LCSp, Llei 9/2017 de g de
novembre.
En el present contracte resta prohibida la cessió.

Cláusula 29. Demora en les prestacions
29.1, El contractista está obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva.

29.2. La constitució en mora del contractista no necessitará intimació prévia per part de

l'Administració.

29.3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte
al compliment del termini total, I'Administració podrá optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diáries en la proporció de 0,60 euros percada 1.OOO euros del
preu del contracte (lVA exclós).
29.4. En la tramitació de I'expedient es donará audiéncia al contractista perqué pugui formular
al'legacions en el termini de deu dies hábils i l'órgan de contractació resoldrá, prévia emissió
dels informes pertinents.
29.5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total,
arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l'órgan de contractació podrá resoldre
el contracte o acordar-ne la continuitat amb imposició de noves penalitzacions.
29.6. El contractista podrá procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Cláusula 30. Penalitats.

El contractista resta subjecte a les responsabilitats

i

cláusules administratives generals.

sancions establertes en

el Plec

de

A part de les establertes a l'esmentat Plec, constitueixen:
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a) Incompliments molt greus:

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

- L'incompliment

de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les

prestacions.

- L'incompliment

molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre

prevenció de riscos laborals.

-

Les actuacions que, per acció
d'acord amb la legislació vigent.

-

o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient

L'incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveTdors.

b) Incompliments greus

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no
constitueixi falta molt greu.

- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.

-

L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa generalsobre prevenció de riscos laborals.

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no
se'ls hi hagi atribuil el carácter d'obligacions contractuals essencials.
c) Incompliments lleus

- L'incompliment o compliment

defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no
constitueixifalta molt greu o greu.

- L'incompliment de les obligacions de carácter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
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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 5oA com a máxim del preu d'adjudicació
per a cada penal¡tat d'aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a máxim del preu d'adjudicació
per cada penalitat d'aquesta tipologia.

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10o/o com a máxim del preu
d'adjudicació. La imposició d'una penalitat d'aquesta tipologia es incompatible amb la imposició
d'altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual será de tres mesos a
comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.

Cláusula 31. Resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de
la LCSP, les següents:

-

El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb I'Administració Pública estipulades a I'article 71 LCSP.
L'incompliment de les condicions especials d'execució.

Cláusula 32. Recursos legals dels licitadors
1. Són susceptibles de recurs especial en matéria de contractació, d'acord amb l'article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de trámit que decideixin directament o

indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d'adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en I'incompliment de
I'establert en els articles 204 i 2OS de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver
estat objecte d'una nova adjudicació.
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Aquest recurs té carácter potestatiu, és gratuit per als recurrents, s'interposará davant el
Tribunal Catalá de Contractes del Sector Públic i es regirá pel que disposen els articles 44 i
següents de la LCSP i el Reial decret 81412015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matéria contractual i
d'organització delTribunalAdministratiu Central de Recursos Contractuals.

Així mateix es podrá interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la

Llei

2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris
2. Contra els actes que adopti l'órgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació
i l'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de
contractació, procedirá la interposició de recurs de reposició d'acord amb el que estableix la
Llet 26t2010, del 3 d'agost, del régim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
DILtGENCn per fer constar que el present Plec de Cláusules Administratives particulars és
complementari al de cláusules administratives generals d'aquest Ajuntament.
L'Hospitalet de Llobregat,

a

23 d'abril de 2018
Assabentat,

Mónica Flores Pérez
Cap de Secció de Contractació

@
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ANNEX

I

La proposició económica s'ha d'ajustar al model següent:

"El Sr./la Sra. ... , domiciliaUada a ... carrer .., núm. ... , amb DNI/NIF núm. ... major d'edat, en
,
nom propi, o en representació de I'empresa amb domicili
carrer ... núm. ...,
assabentaUada de les condicions exigides per optar a I'adjudicació del contracte núm. ..., que
té per objecte ..., es compromet a realitzar-lo amb subjeccié al plec de cláusules administratives
particulars i al de prescripcions técniques,

a

a) pel preu

de

desglossament seg üent:

euros (en lletíes

1a oferta económica (període

octubre/desembre

ener/iuliol del 1019 -32 oro
Preu sense IVA
Tipus IVA (... %)
lmport IVA
Preu del contracte

2a ofgrta. qqonómica

(període octubre/desembre

gener/juliol -32 programes- del 2020)

Tipus IVA (... %)

Preu sense IVA
lmport IVA
Preu delcontracte

i

xifres) IVA exclós, amb

de

2O1g

el

-20 programes- més

....euros
..euros
..euros

de 2019 -32 programes- més
..euros
...euros
...euros

COST 1.4 gferta económica (perÍode octubre/desembre de 2018 -20 programes- més
gener/juliol del 2019 -32 programes-)

cosT PERSoNAL TÉCN|C NTVELL A (10 MESOS)
. Euros
- Seg,
Euros
- Seg. isalut
. Euros

Salaris
Social
laboral
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T elf

:

TOTAL COST PERSONAL ............................Euros

cosT 20 PRoGRAMES TANDEM (3 MESOS)
cosT 32 PROGRAMES TANDEM (7 MESOS)...

PERSONA1................
.'..'.......
............

TOTAL
TOTAL PROGRAMES
DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL .........
lMpoRT TOTAL SENSE 1VA............

Euros
.............Euros
.... Euros
Euros
Euros
... Euros
Euros

"

IMPORT TOTAL 1a OFERTA ECONÓMICA corresponent al període d'octubre 2018
Euros
del 2019 (sense IVA) .........

ajuliol

II.- IMPORT ANUAL SEGON ANY DEL CONTRACTE (10 MESOS}

GOST 2a oferta económica (període octubre/desembre de 2019 -32 programes- més
gener/iuliol -32 programes- del 2020)
PERSONAL TÉCNIC NIVELL A (10 MESOS)
, Euros
Euros
.
Euros
- Seg. i salut
TOTAL COST PERSONAL ............................Euros

cosT

Salaris
Seg.Social
laboral

cosT 32 PROGRAMES TANDEM (3 MESOS)
cosT 32 PROGRAMES TANDEM (7 MESOS)

PERSONA1................
'..".......
............

TOTAL
TOTAL PROGRAMES
DESpESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL
IMPORT TOTAL SENSE

Euros
Euros
.... Euros
Euros
Euros
Euros

"

tMPORT TOTAL 2a OFERTA ECONÓMICA corresponent al període d'octubre 2019
Euros
del2020 (sense IVA) .........

ajuliol

(Lloc, data i signatura)"
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CAPACITAT, SOLVÉNCIA I
ABSÉNCIA DE PROHIBICIONS DE GoNTRAcTAR. coMPRoMiS D'ADScRIPcIÓ DE
MITJANS I/O SUBCONTRACTACIÓ

"El Sr./La Sra............
representaciÓ de

I'empresa

amb NIF núm................., en nom propi

/

en
en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
amb número de protocot .../o document ..., CIF núm.

davant Notari ......, efl data ..... i
domiciliada a........... caffer
contacte....
, adrega de correu electrónic

teléfon núm. ............... i fax
opta
a
la
contractació
(consignar
relativa
a
objecte del contracte i lots,
),
si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

núm..

-

Que el perfil d'empresa és el següent:

Tipus
d'empresa
Microempresa

Petita empresa

Mitjana
empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balang general anual no
superior als 2 milions d'euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balang general anual no
superior als 10 milions d'euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d'euros
o balang general anual no superior als 43
milions d'euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d'euros o
balang general anual superior als 43 milions
d'euros.

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes als articles
65 a 97 de la LCSP.
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Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributáries i amb la Seguretat
Social.

Que está inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
I'Administració General de l'Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variació.

eue disposa de I'habilitació empresar¡al o profess¡onal, aixícom de la solvéncia econÓmica
ifinancera itécnica o professional exigides en els termes de la cláusula 1.10) del PCAP i
que es compromet a adscriure a I'execució del contracte els mitjans personals i materials
descrits a la dita cláusula.

eue, en el cas de recórrer a solvéncia externa, compta amb el compromís per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
l'execució del contracte.

eue, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d'edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes
les persones que s'adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades
per senténcia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

eue compleix amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31i1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i técnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 17112004,
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de
coordinac¡ó d'activitats empresarials.

eue no ha celebrat cap acord amb altres operadors econÓmics destinats a falsejar la
competéncia en l'ámbit d'aquest contracte i que no coneix cap conflicte d'interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.

eue, en cas que es tracti d'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats

i

Tribunals espanyols.
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Que la plantilla de l'empresa está integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior
2o/o o que s'ha adoptat alguna de les mesures alternatives
"l
previstes en la legislació vigent.

¡SÍ

nNo

tr

NO obligat per normativa

Que I'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.

¡NO

NSí

¡

NO obligat per normat¡va

Que reuneix algun/s dels criteris de preferéncia en cas d'igualació de proposicions
previstos al PCAP.

ÜSÍ

-

¡NO

Respecte l'lmpost sobre el valor afegit (lVA) l'empresa:

n

Está subjecte a l'lVA.

tr

Está no subjecte o exempt de l'lVA i són vigents les circumstáncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l'exempció.

Respecte l'lmpost d'Activitats Económiques (lAE) l'empresa:

D

Está subjecte a l'lAE.

D Está no subjecte o exempt de l'lAE i són vigents les circumstáncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l'exempció.
Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d'empreses,
declara:

tr

Síté intenció de concórrer en unió temporal d,empreses:
(indicar noms i circumstáncies dels integrants i la pariicipació de cadascun, així com
l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
re su lt ar adj u d i cataris)
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ü

NO té intenció de concórrer en unió temporal d'empreses

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrónics a:

Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrónic
professional*

MÓb¡I

professional

*Camps obligatoris.

Si I'adrega electrónica o el número de teléfon móbil facilitats a efectes d'avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s'haurá de comunicar la dita
circumstáncia, per escrit, a la Diputació de Barcelona/Organisme per tal de fer la
modificació corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d'aquesta
contractació, per tal que la Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei e-Notum a
aquests efectes.

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a qué
pertanyen és (indicar les empreses gue el composen).

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en la cláusula 1 .18) del PCAP.

(Data i signatura)."
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