IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_ADM
_28022022
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: N0W3U-O6H85-GZU47
Data d'emissió: 28 de Febrer de 2022 a les 13:01:11
Pàgina 1 de 37

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Alcaldessa de l'Ajuntament de Pacs del Penedès. Signat 28/02/2022 12:59

SIGNAT
28/02/2022 12:59

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16838343 N0W3U-O6H85-GZU47 559D81DAC8E3AEEEE87C3B062ACDEAA1C91E4771) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA SELECCIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL CASAL D’ESTIU
MUNICIPAL
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
1.

Descripció de l'objecte del contracte

L’objecte de la present licitació és adjudicar, mitjançant procediment obert el contracte de
servei de casal d’estiu municipal d’acord amb les condicions i característiques que figuren en
aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques ( en endavant, el PPT).
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis d'acord amb
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
CPV: 55243000-5 Serveis de colònies de vacances
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en
aquest plec.
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les
especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.pacs.cat.
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de Licitació i valor estimat del

contracte

El pressupost base de licitació és de 22.727,27 € de base imposable més 2.272,73€ d’IVA, el
que suposa un total de 25.000,00 €, aquest import s’entén comprensiu de la totalitat del
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contracte i porta implícites totes les despeses directes i indirectes que el contractista ha de
realitzar per la normal execució del contracte.
El valor estimat del contracte (sense IVA) s’estima en 47.727,27.-€, atenent al següent detall:
- Import de licitació:
22.727,27.-€
- Import de les prorrogues
22.727,27.-€
- Modificacions
2.272,73.-€
El preu del contracte serà el que resulti de l’oferta que realitzi l’empresa adjudicatària.
El preu es farà efectiu contra factura conformada pel responsable del contracte.
CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària pressupostàries 337/22609, en la qual existeix crèdit suficient que es reté. Per
a la resta dels exercicis, incloses les possibles pròrrogues, quedarà condicionada a
l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici
pressupostari.
CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus
No cap la revisió de preus.
CLÀUSULA SETENA. Durada del Contracte
El contracte s’executarà durant els mesos de juny i juliol de 2022, o sigui del 27 de juny al 29
de juliol, sense perjudici que amb anterioritat a aquella data es realitzin les reunions de
coordinació entre la persona adjudicatària i l’Ajuntament, així com les actuacions
preparatòries del contracte, com la gestió d’inscripcions.
El contracte es podrà prorrogar de forma expressa per al mesos de juny i juliol de 2023. La
pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat abans del
30/09/22. El termini total del contracte incloses les pròrrogues, en cap cas podrà excedir els DOS
ANYS. La manca de pròrroga no origina per sí mateixa la indemnització per la persona
adjudicatària en concepte de danys i perjudicis.
CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'aptitud per Contractar
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord
amb el que preveu l’article 65 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar
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recollides a l’article 71 LCSP; que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui
exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions dels
quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord amb
els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de
perfecció del contracte.
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en escriptura
pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, cadascun dels empresaris
que concorrin a licitació integrats en una unió temporal, han d’acreditar la capacitat i
solvència, així com el nom i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la seva participació, i
que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal, si resulten
adjudicataris.
CLÀUSULA NOVENA. Solvència
D’acord amb allò establert a l’art. 74 LCSP les empreses acreditaran la solvència establerta
mitjançant la presentació dels següents mitjans:
Solvència Econòmica i financera.
S’haurà d’acreditar de la manera següent,
Justificant de disposar d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil
i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis que es
puguin ocasionar durant la seva realització, amb uns límits mínims d'indemnització de
tres-cents mil euros (300.000,00 €) per víctima i un milió dos-cents mil euros (1.200.000,00 €)
per sinistre, d’acord amb l’article 5.2 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats
d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
Estar al corrent del pagament amb les diferents administracions, hisenda i seguretat social.
Solvència professional o tècnica:
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Relació dels principals serveis de casal d’estiu o similars realitzats els darrers tres anys, que
inclogui import, dates i destinatari públic o privat, d’aquests serveis. Es requereix haver
gestionat un mínim de tres casals d’estiu, amb un mínim de 50 menors incrits.
L’empresa licitadora que resulti classificada en primer lloc haurà d’acreditar davant l’òrgan
de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels
documents que demostrin, a data de finalització del termini de presentació de les
proposicions, la seva aptitud, capacitat i solvència requerida en aquesta clàusula.
Les empreses licitadores que estiguin inscrites el en RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un estat membre de la UE d’accés gratuït, si es el cas, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquest registre (Art. 140.3 LCSP). Això no obstant si que haurà de presentar els
documents que no estiguin vigents en els esmentats registres.
La mesa de contractació podrà requerir a l’empresa licitadora qualsevol aclariment o
documentació complementària respecte a la millor acreditació de la solvència econòmica,
tècnica i/o financera.
CLÀUSULA DESENA. Garanties
Garantia definitiva:
La garantia definitiva serà el 5% sobre l’import de l’adjudicació IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
CLÀUSULA ONZENA. Admissió de variants
En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de presentar variants o millores.
CLÀUSULA DOTZENA. Mitjans de comunicació electrònics
12.1

D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics. No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació
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oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els
plecs i les ofertes, deixant el contingut de la comunicació oral degudament
documentat, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels
principals elements de la comunicació.
12.2

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons
mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable,
d’acord amb el que indica aquest plec. Un cop rebuts el correu o correus electrònics
i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la
notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones
designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En
l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació
amb certificat digital o amb contrasenya. Els terminis a comptar des de la notificació
es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de
notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.

12.3

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les
novetats de l’espai virtual de licitació que a aquest efecte es posa a disposició a
l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=pacs&idCap=14595605&ambit=
Les empreses que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació
automàticament. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les
adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
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Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la
Plataforma de serveis de contractació pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que
deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la
informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació com al
contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació
del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer clic a l’apartat “Perfil del licitador” de la
Plataforma de serveis de contractació pública i disposar del certificat digital requerit.
12.4

Certificats digitals: D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica en els termes que estableix el Reglament (UE)
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques
en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per
a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta. Pel que fa als certificats
estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats en qualsevol país de la
Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE, sobre
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès en un Estat
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada en tots els altres
estats membres”.

CLÀUSULA TRETZENA. Presentació de documentació i proposicions
Presentació de documentació:
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en
dos sobres, en el termini màxim de 15 DIES NATURALS a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, mitjançant l’eina de sobre digital
accessible a l’adreça web següent,
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=pacs&idCap=14595605&ambit=
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un
missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració
responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar
les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en el sobre o els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentació de manera esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifratge dels documents de les ofertes es realitza amb la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per a
tots els sobres o diferents per a cadascun), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura dels
primers sobres xifrats.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
part de les empreses licitadores de la paraula o les paraules clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la
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valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït
l’empresa la paraula clau.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre
Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de serveis de contractació pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins el termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació
a tots els efectes, i després enviant la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini
màxim de 24 hores. En cas que no es faci aquesta segona remissió en el termini de 24 hores,
es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut
idèntic) per no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas que arribin documents de les
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al seu
contingut.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas que es tracti de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que els serà sol·licitada en cas de necessitat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal
recordar la importància de no manipular aquests arxius per no variar-ne l’empremta electrònica,
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de
seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta a través de l’eina de
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Sobre Digital. Així mateix, s’ha de tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en
el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder comparar les empremtes electròniques i, per
tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de
presentació.
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de
partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la
partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de serveis de contractació
pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
?set-locale=ca_ES)
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles en aquesta licitació es el
format PDF. En cas de ser necessària la compressió de documents, ja sigui degut al seu pes
com per la necessitat d’aportar diferents documents en un sol fitxer, el format de presentació
obligatori serà el format .rar o .zip, en tant que formats d’ampli ús, fàcil accés i no
discriminatori, que garanteixin la lliure i plena accessibilitat per l’òrgan de contractació, els
òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual
la facilitarà almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat per presentar les ofertes, sempre
que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les
proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també es poden dirigir a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació,
a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació.
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat,
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades
que recullen el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
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Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal.
La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi
subscrit.
CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
Es presentaran en dos sobres signats electrònicament pel licitador.
SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL I LA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES
MITJANÇANT JUDICI DE VALOR.
-Documentació General
Caldrà incloure una declaració responsable, la qual s’adjunta com a annex 1 a aquest plec i
com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual
declaren el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte social,
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable
té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració;
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per
accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i,
addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord
amb la clàusula dotzena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com
diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a
disposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració
responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un document on consti el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del
contracte.
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En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que estableix l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en
la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís de disposar
d’aquests mitjans.
Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable que se sotmeten als
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
En la mateixa declaració responsable s’ha de fer constar el compromís d’adscriure a l’execució
del contracte determinats mitjans materials o personals, quan es requereixi.
L’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta que
ha obtingut la millor puntuació haurà d’aportar la documentació justificativa del compliment dels
requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració
responsable, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment
dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de
la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.
No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional
d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els
documents justificatius o cap altra prova documental de les dades inscrites en aquests
registres.


Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor.

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre tota la documentació relacionada amb
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor.
La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de
l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha
d’incloure en el sobre denominat “oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables
mitjançant l’aplicació de fórmules”, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan
es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris
de valoració subjectiva.
SOBRE B. DOCUMENTACIÓ TECNICA RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES.
Contindrà la proposició econòmica, segons model que s’adjunta com annex 2
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A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si
conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre es poden
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials o drets
de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones podria ser contrària als seus
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector, o
bé quan el seu tractament podria ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta qualssevol
altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui
en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen, en cap cas, caràcter
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa ni les dades incloses en la declaració
responsable.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents o dades facilitats que consideren confidencials. No s’admeten declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial d’una
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista d’aquesta documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.
Tal com assenyala en aquesta clàusula, les empreses licitadores podran presentar una còpia
de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que hagin
presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de
l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de
contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
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La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en
qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.

CLÀUSULA CATORZENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà integrada
President/a: L’alcalde
Vocals:
El/la tècnic/a de joventut i el secretari-interventor
Actuarà com a secretari/ària el personal administratiu de la Corporació que es designi.
La Mesa estarà vàlidament constituïda amb l’assistència mínima de 3 membres.
Per altra banda, es designen com a custodis, que són les persones que permeten l’obertura
dels sobres un cop apliquen les seves credencials, accedint a l’eina en l’interval de temps que
s’hagi definit prèviament, el Sr. Jordi Vives Puig, secretari-interventor de la Corporació i a la
Sra. Núria Martínez Toral, i com a suplents la Sra. Anna Freixedes Gil i la Sra. Assumpció
Moreno Reverter, respectivament.
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels
tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.
CLÀUSULA QUINZENA. Criteris d’adjudicació
Els aspectes determinaran la corresponent valoració per a l’adjudicació del contracte seran
els següents:
- Criteris d’adjudicació avaluables automàticament:
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Criteri

Pun
tua
ció

a

Preu

35
pun
ts

b

Millores sense càrrec addicional per a
l’Ajuntament

35
pun
ts
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Total

70
pun
ts

a) L’oferta més econòmica obtindrà el màxim de puntuació (35 punts), i per la resta es disminuirà la
puntuació proporcionalment a l’augment de les respectives ofertes d’acord amb la fórmula següent:
Puntuació= (oferta econòmica més baixa/oferta econòmica que es valora)x35
b) Les millores proposades pel licitador, que ho seran sense càrrec addicional per a l’Ajuntament, en els
termes següents:
b.1

Sortides fora del municipi (mínim 2)

b.2

Nit de casals: activitat nocturna en que s’ofereix a tots els infants i joves
inscrits al casal d’estiu la possibilitat de passar una nit. L’activitat començarà
a les 19.00 h d’un dia i finalitzarà a les 9.00 h de l’endemà

b.3

Espectacle familiar: activitat extraordinària que inclou un espectacle obert a
tots els infants i joves i les seves famílies

b.4

Colònies

b.5

Compromís de contractar monitors/es, empadronats/es a Pacs del Penedès,
que suposin un mínim del 80% de l’equip de treball adscrit a l’execució del
contracte.

- Criteris d’adjudicació la valoració dels quals depèn d’un judici de valor:
Criteri
c

Projecte d’activitats

Puntuació
30 punts
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Total

30 punts

c) El projecte d’activitats, que haurà d’anar indexat i paginat, i que tindrà una extensió màxima de trenta
pàgines, DIN-A4, lletra tipus Arial, mida 11 i interlineat senzill, es valorarà segons els subcriteris següents:
c.1

Objectius generals de l’activitat

Fins a 1 punts

c.2

Objectius específics per a cada grup d'edat

Fins a 4 punts

c.3

Descripció dels centres d’interès

Fins a 3 punts

c.4

Programació general d’activitats, detallada per setmanes i atenent a cada grup d’edat.
Aquesta programació ha d’incloure, necessàriament, les sortides, les activitats,
esportives, els tallers...,, així com justificar l’adequació de les activitats segons les edats

Fins a 5 punts

c.5

Plantejament pedagògic. Aquest Varietat d’activitats, considerant que és un
aspecte es valorarà d’acord amb els casal de llarga durada, on hi participen infants
paràmetres següents:
de moltes franges d’edat, amb varietat
d’aficions, inquietuds i preferències

Fins a 4 punts

Qualitat de les activitats

Fins a 3 punts

Foment de la participació, la interrelació i la
iniciativa dels alumnes

Fins a 2 punts

Foment del coneixement del municipi i de
l’entorn social, geogràfic i històric

Fins a 2 punts

Programació d’activitats fora dels recintes seu
del casal

Fins a 3 punts

Programació d’excursions fora del municipi

Fins a 3 punts

Total Fins a 30 punts

CLÀUSULA SETZENA. Obertura d’ofertes
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de
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licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres, que no serà públic atès que es preveu en la
licitació que s’han d’utilitzar mitjans electrònics.
Després de l’obertura dels sobres, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació qualificarà
la documentació general (sobre A) i determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, si s’escau, les causes d’exclusió. Sense perjudici de la comunicació a les
persones interessades, aquestes circumstàncies es faran públiques mitjançant el seu perfil
de contractant.
Posteriorment, la Mesa elaborarà un informe tècnic de proposta de valoració i puntuació de
les proposicions relatives als criteris a valorar mitjançant un judici de valor. La Mesa podrà
sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus
material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament
es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una
modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte
entre empreses licitadores.
En el dia, lloc i hora indicats al perfil tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobre B que contenen
les proposicions relatives a criteris a valorar de forma automàtica.
En aquesta fase, e donarà compte de les proposicions valorables mitjançant un judici de
valor i de l’informe tècnic per procedir a l’obertura dels sobres B. Sempre que sigui possible
s’ha de proposar l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que resulti.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer la valoració de les ofertes.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
- Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts en
aquest plec
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
- En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició que hagi
obtingut puntuació en l’apartat de millores de projecte dels criteris avaluables de forma
automàtica del present Plec.
-La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les
que hagin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral
amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi
del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de
13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els
requisits
que estableix aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes,
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
En cas de persistir l’empat, un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, l’adjudicació
del
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia
convocatòria.
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Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.
CLÀUSULA DISSETENA. Ofertes anormalment baixes
Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes que es
trobin en algun dels supòsits següents pel que fa a l’oferta econòmica del servei:
 Quan concorrent un licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
vint-i-cinc unitats percentuals.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de vint unitats percentuals
a l'altra oferta.
 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de deu unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s'exclourà
pel còmput de l'esmentada mitja l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior
en més de deu unitats percentuals a l'esmentada mitja. En qualsevol cas, es
considerarà desproporcionada la baixa superior de vint-i-cinc unitats percentuals.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de deu unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja, en més de deu unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja, només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior
a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
CLÀUSULA DIVUITENA. Requeriment de Documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins
del termini de cinc dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, present la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a
què fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, així com de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent. També caldrà adjuntar una memòria descriptiva de la
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prestació del servei així com tota la informació relativa a la metodologia per tal de garantir la
prestació del servei.
CLÀUSULA DINOVENA. Garantia Definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% del preu final ofert exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en
cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es
dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades
en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics
equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant
les quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa
per als contractes que se celebrin a l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança
haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
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La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini
de garantia i compliment satisfactòriament el contracte. Degut a les característiques cel
contracte no s’estableix un termini de garantia, per tant es podrà retornar una vegada
finalitzat el contracte i entregada la memòria del servei.
Un cop s’acompleixin pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d’exercir-se sobre la garantia, es procedirà a dictar l’acord de
devolució.
CLÀUSULA VINTENA. Adjudicació del Contracte
Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 10 dies, es procedirà a adjudicar
el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada
adjudicat aquest, a la seva formalització.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia
definitiva.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu
càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s'hagués constituït.

FASE D’EXECUCIÓ
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CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
25.1 El contractista té les obligacions següents:
a) Garantir la prestació del servei, conservant en bon estat de funcionament el conjunt de
les instal·lacions i equipaments que li són confiades, així com realitzar totes les accions
necessàries per a una bona marxa del servei.
b) Seleccionar el personal que, reunint els requisits de titulació i experiència exigits,
formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. El contractista, abans
de l’inici de la prestació del servei, comunicarà aquestes dades a l’Ajuntament per a la
seva verificació.
c) Procurar que existeixi estabilitat en l’equip de treball, una estructura professional basada
en personal qualificat per a garantir la qualitat del servei que se li encomana, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb la
finalitat de no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot cas a
l’Ajuntament.
d) Exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el personal integrant de l’equip de
treball encarregat de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot
empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, l’atorgament de
permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o
absència sense càrrec addicional per a l’Ajuntament, les obligacions legals en matèria de
seguretat social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de les prestacions,
quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals,
l’exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es derivin de la
relació contractual entre empleat i ocupador.
e) Assumir la exclusiva de les obligacions laborals i en matèria de seguretat social pel que fa
al personal adscrit a la prestació del servei.
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f) Nomenar un responsable del servei, integrat a la seva pròpia plantilla, i comunicar-ho a
l’Ajuntament abans de l’inici de la prestació d’aquell. El responsable designat pel
contractista tindrà les obligacions següents:

f.1) Actuar com a interlocutor del contractista davant l’Ajuntament, mitjançant el
responsable del contracte que aquests designi, canalitzant la comunicació entre el
contractista i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte, d’una banda, i
l’Ajuntament, per una altra, en tot el que faci referencia a les qüestions derivades de
l’execució del contracte.
f.2) Distribuir les tasques entre el personal encarregat de l’execució del contracte i dirigir a
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació a la
prestació del servei contractats.
f.3) Supervisar el correcte exercici, per part del personal integrant de l’equip de treball, de
les funcions que tenen encomanades, així com l’assistència del referit personal al seu lloc de
treball.
f.4) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte als
efectes de no alterar el bon funcionament del servei.
g) Respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a
l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 133.4 de la LCSP. El deure de la
confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referència.
h) Assumir la responsabilitat davant de l’Ajuntament per les faltes que cometi el seu
personal. Està obligat al rescabalament dels danys que causin a terceres persones amb
motiu de la prestació defectuosa dels serveis o per negligència o per culpa, tant si són
persones com béns, com instal·lacions particulars o municipals, sense perjudici de les
sancions contractuals que els puguin ésser imposades.
i) Mantenir un tracte correcte amb les persones usuàries del servei i el personal
responsable de l’Ajuntament, i estar en disposició de poder ser atesos en els dos idiomes
oficials d’acord amb la normativa de política lingüística.
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j) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat
efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria
mediambiental.
k) No alienar béns afectes al servei ni gravar-los ni substituir-los sense l’autorització
expressa de l’Ajuntament,
l) Adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article
55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i
bon govern (en endavant, la LTAIPBG).
m) Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la LTAIPBG i qualsevol altra que li
sigui requerida en aplicació de la normativa. Igualment ha de facilitar la informació
relativa als contractistes o subministradors (en cas d’admetre’s la subcontractació), en
els termes assenyalats per l’article 217 de la LCSP.
n) Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directament o indirectament, a la
present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. Per conflicte d’interessos
s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan de contractació que a
més participi en el desenvolupament del procediment de licitació, o pugui influir en el
seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal
que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de
dit procediment de licitació.
o) No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
p) Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal.
q) Qualsevol altra obligació que legalment li correspongui i, en particular, les següents:
q.1) Notificar l’activitat a la Secretari General de Joventut de la Generalitat de Catalunya set
dies abans de l’inici de la prestació del servei, si es fa per via electrònica, o de vint dies si es
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fa presencialment en un registre oficial. Aquesta notificació es comunicarà a l’Ajuntament
abans de l’inici de l’execució del contracte.
q.2) Presentar la declaració responsable a què fa referència la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, conforme les persones
adscrites a l’execució del contracte no han estat condemnades per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per exercir professions, oficis o activitats
que impliquin contacte habitual amb menors, que inclou l’agressió i l’abús sexual,
assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i
corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. Igualment ha de manifestar la
disposició de les corresponents certificacions negatives del Registre Central de Delinqüents
Sexuals de les persones adscrites a l’execució del contracte i que estaran en contacte
habitual amb menors. Aquestes declaracions hauran de presentar-se cada vegada que
s’incorpori nou personal.
25.2 El contractista té els drets següents:
a) L’abonament del preu dels serveis corresponents, tal i com es determina en el PCAP.
b) Ser assistit per l’Ajuntament en tots els impediments que es puguin presentar per a la
prestació del servei, sempre que estigui a l’àmbit de les seves competències.
25.3 L’Ajuntament té les obligacions següents:
a) Designar una persona interlocutora entre el contractista i l’Àrea municipal d’Educació.
Aquesta persona pot coincidir, o no, amb la persona responsable del contracte.
b) Cedir les instal·lacions i equipaments necessaris per a l’execució del contracte.
c) Mantenir i netejar els espais a què fa referència l’apartat anterior.
d) Fer un seguiment i avaluar l’execució del contracte.
e) Assumir la difusió publicitària del servei objecte del contracte.
f) Controlar el trànsit a les entrades i sortides de les instal·lacions i dels equipaments cedits,
en la mesura que existeixi un risc per a la salut de les persones usuàries del servei.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Condicions especials d’execució
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1. Les condicions especials d’execució del contracte són les següents:

a) El salari dels/de les treballadors/es adscrits/es a l’execució del contracte no pot ser
inferior al mínim establert al III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi de conveni
núm.79002295012003), o al document equivalent que resulti d’aplicació.
b) Els membres de l’equip adscrit a l’execució del contracte, que haurà de complir amb la
proporció d’un/a dirigent per cada deu participants, han d’estar en possessió de la
titulació de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil o de director/a d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil. Pel que fa referència al/a la coordinador/a, en tant
que persona responsable de l’activitat, ha d’estar en la possessió de la titulació de
director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, excepte que l’activitat
compti amb menys de vint-i-cinc participants.
c) Els/les monitors/es han de tenir, com a mínim, divuit anys i estar inscrits/es en el Registre
Oficial de Professionals de l‘Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de
monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil o de director/a d’activitats d’educació en
el lleure infantil i juvenil.
2. L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, les quals són igualment
exigibles als subcontractistes, comportarà la resolució del contracte.
CLÀUSULA VINT-I TRESENA. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i el contractista en execució del
contracte per diferències en la interpretació del que s’ha convingut, o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà, necessàriament, les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
CLÀUSULA VINT-I QUATRENA.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable al contractista arran de l’execució del contracte, d’inspecció de les activitats
desenvolupades, suspendre’n l’execució i acordar la resolució i els seus efecte.
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CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Subcontractació
No s'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte
en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Modificacions Contractuals Previstes
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en l’article 203 i 204 de la LCSP.
Es preveu la modificació del contracte, d’acord amb les condicions, abast i límits següents:
 Modificació del preu del contracte i de les seves prestacions sempre que no superi el
10 % del valor del contracte per al supòsit que es produeixin increments o reduccions
de plantilla i noves necessitats o canvis normatius que afectin al control horari o que
puguin suposar una ampliació o reducció del servei
Atès que l’ajuntament no pot saber el nombre de contractes altes i baixes que durà a terme
durant el període de vigència d’aquest contracte, la previsió que s’ha fet podrà augmentar o
disminuir segons les necessitats reals, i per tan en cas d’augment o disminució de les
necessitats es podrà modificar el contracte.
Els límits per a la modificació de contracte seran els establerts a l’article 204.2 de la LCSP. El
procediment per a la modificació del contracte haurà de ser acordat per l’òrgan de
contractació, prèvia audiència de l’empresa adjudicatària, per un termini d’una setmana.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Successió en la Persona del Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en
els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en
l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que
afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les
condicions de la subrogació.
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Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte
les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes
com un supòsit de resolució per culpa del contractista.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Cessió del Contracte
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que
resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar
degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una
causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Penalitats per Incompliment
1.

Penalitats per demora

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de
les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la
seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.
2. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
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Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les
condicions especials d'execució establertes aquest plec de clàusules particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que
l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta
convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la
penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats
coercitives de 10% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, per cada infracció i/o dia
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la
infracció.
L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula
25 en matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 10% de l'import del
subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
d'entre el 10% del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit
entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense
tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
3.

Imposició de penalitats

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia.
Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable
municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que
posarà fi a la via administrativa.
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L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà
al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que
l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que
beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació
del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui
pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es
podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se
ingrés de dret públic.
CLÀUSULA TRENTENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els
fixats en els articles 211 i 306 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixi
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que
l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la
clàusula 29.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a obligacions
essencials per l'òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el
que excedeixin de l'import de la garantia.
CLÀUSULA TRENTA-I-UNENA. Responsable del Contracte
De conformitat amb l’article 62 de la LCSP el responsable del contracte és l’Alcladia En
l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable de
l'execució del contracte amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
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Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el
contracte.
Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social,
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com
el compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident
que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva
resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix
l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment
del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan
puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació
pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de
l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat
l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense
perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execució del contracte.

CLÀUSULA TRENTA-I-DOSENA. Unitat encarregada del Seguiment i Execució
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del
seguiment i execució ordinària del contracte serà el personal de l’àrea d’atenció a infants i
joves de l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Confidencialitat i tractament de dades
1

Confidencialitat

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en
compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als
quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció
contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany
accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de
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conformitat amb l’establer en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general
de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara
que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Ajuntament).
2

Tractament de Dades

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de
què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació
de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran
tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment,
compliment i control del desenvolupament del contracte.
CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció
es regirà per l’establer en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en
vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que
es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Pacs del Penedès, a la data de la signatura
ANNEX 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE CAPACITAT PER CONTRACTAR
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........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la societat
.........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i
província), correu electrònic ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal número
...................., opta a la contractació del servei de gestió del casal d’estiu municipal,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
1. Personalitat jurídica i representació.
Persona física: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació.
Persona jurídica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació.
Que la societat que represento es va constituir amb escriptura pública de data ..., davant el
notari de ..., Sr./Sra. ..., amb núm. de protocol ..., i es va inscriure en el Registre mercantil de
... .
Les dades referents a l’atorgament dels poders de representació de la societat consten a la
mateixa escriptura pública/l’escriptura pública de data ..., davant el notari de ..., Sr./Sra. ...,
amb núm. de protocol ....
Persona jurídica no espanyola d’un Estat membre de la Comunitat Europea o signatari de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat es troba inscrita en el
registre/disposa dels corresponents certificats que s’indiquen a l’annex I del RLCAP, i que se
sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si és
el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
Persona jurídica no espanyola d’un Estat no membre de la Comunitat Europea ni signatari
de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat ostenta la corresponent capacitat
d’obrar, i que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
2. Perfil d’empresa
Que el perfil d’empresa és el següent
TIPUS D’EMPRESA
MICROEMPRESA

CARACTERÍSTIQUES
MARCAR
>10 treballadors, amb volum de negocis
anual o balanç general anual no superior
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als 2 milions d’euros
>50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros
MITJANA EMPRESA
>250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions
d’euros o balanç general anual no
superior als 43 milions d’euros
GRAN EMPRESA
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions
d’euros o balanç general anual superior
als 43 milions d’euros
3. Que, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç.
PETITA EMPRESA

L’empresa a la qual represento no conforma grup empresarial.
L’empresa a la qual represento conforma grup empresarial. El grup es denomina
“..........................” i el conformen les entitats següents:
 ............................
 ............................
 ............................
4. Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
seguretat social.
5. Que està inscrit al RELI/ROLECE i que les dades que hi consten no han
experimentat cap variació i són plenament vigents.
6. Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en aquest Plec.
7. Que en el cas de recórrer a solvència 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.
8. Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal; que compleix les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
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9. Que la plantilla de l'empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de
...............(indicar el percentatge) de persones treballadores amb discapacitat/ o a
adoptat les mesures de ............... (indicar la mesura) de conformitat amb l'art. 2
del RD. 364/2005, de 8 d'abril.
10. Que l’empresa, llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir
rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social, i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària
en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.
11. Que la informació i documents aportats en tots els sobres son de contingut
absolutament cert.
12. Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera i el contracte s’executi en territori
espanyol, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al
licitador.
13. Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions
en el procés de licitació i, si s’escau, els posterior tràmits d’adjudicació,
formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del
contracte de l’expedient de contractació de manera electrònica, mitjançant el
servei e-notum, i designo com a persona autoritzada per a rebre les notificacions
corresponents a:

P e r s o n a NIF de l’empresa
autoritzada

Correu electrònic Mòbil empresa
empresa

D’acord amb el previst als articles 40 i següents de la Llei 39/15, d1 d’octubre, en relació a la
DA 15 Llei 9/17, de 8 de novembre.
14. Que autoritza a l’Ajuntament de PACS DEL PENEDÈS a obtenir directament dels
òrgans administratius competents les dades o documents registrals, així com les
dades fiscals necessàries existents a bases de dades i altres font consultables, que es
requereixin durant el procediment d’adjudicació del contracte.
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I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de PACS DEL PENEDÈS,
signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
(Lloc i data)

(signatura)
ANNEX 2
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I DE CRITERIS AUTOMÀTICS
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o bé, en
nom de ............................................... si actua per representació, expressant la personalitat i el
domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació
fiscal de l'empresa), assabentant de les condicions i els requisits que s’exigeixen per a
l’adjudicació del contracte administratiu del servei de gestió del casal d’estiu municipal, accepta
íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents, es
compromet a complir-les estrictament, ofereix realitzar l’objecte contractual de referència per la
quantitat de ............. €, i ............ € (en lletra i números) d’IVA.
Pel que fa a la resta de criteris automàtics
[ ] Que proposo l’execució de les millores consistents

b.1

Sortides fora del municipi (mínim 2)

b.2

Nit de casals: activitat nocturna en que s’ofereix a tots els infants i joves
inscrits al casal d’estiu la possibilitat de passar una nit. L’activitat començarà
a les 19.00 h d’un dia i finalitzarà a les 9.00 h de l’endemà

b.3

Espectacle familiar: activitat extraordinària que inclou un espectacle obert a
tots els infants i joves i les seves famílies

b.4

Colònies

b.5

Compromís de contractar monitors/es, empadronats/es a Pacs del Penedès,
que suposin un mínim del 80% de l’equip de treball adscrit a l’execució del
contracte.
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Sense que afecti a la qualitat del servei ni suposi un sobre cost per a l’Ajuntament.
(Lloc i data)
(Signatura)
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