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4.
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1. CAPÍTOL I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
Descripció de l'objecte del contracte
L’objecte del present Plec és la contractació mitjançant concessió de serveis de la gestió i la
prestació dels serveis educatius propis d’educació infantil de primer cicle a infants d’entre les
setze setmanes fins a 3 anys a l’escola Bressol Sagrada Família de titularitat municipal situada
al passatge Joan Barber s/n. del municipi.
L’àmbit de la concessió tant en l’ordre funcional com territorial es troba descrit en el plec de
prescripcions tècniques particulars.
La concessió d’aquest servei inclou la gestió dels següents serveis, els quals es descriuen en el
plec de clàusules tècniques:
- Gestió servei d’escolarització.
- Gestió del servei d’acollida i permanències en els termes i condicions estipulats al plec de
clàusules tècniques.
- Gestió del servei de manteniment i neteja.
-Gestió del servei de menjador.
-Gestió de projectes, espais i/o activitats d’atenció a la família.

La classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) es correspon amb la classe 8510
Educació Preprimària i el codi CPV del Vocabulari Comú de Contractes Públics és el 80110000-8
Serveis d’Ensenyança Preescolar.
Als efectes del que disposa l’article 28.1 de la LCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats
administratives, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment, la seva
divisió en lots i dels criteris de valoració de les ofertes establerts estan acreditats en l’expedient
de contractació de referència.
Consta a l’expedient l’estudi de viabilitat econòmica que tindrà caràcter vinculant en cas de
inviabilitat del projecte i que haurà de publicar-se al perfil del contractant.
CLÀUSULA SEGONA Règim Jurídic del Contracte
Règim jurídic general
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La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica perquè l’ Ajuntament no disposa
dels mitjans propis adequats ni suficients per prestar els serveis que constitueixen l’objecte del
contracte.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Aquest contracte és de caràcter administratiu ordinari i adopta el tipus de contracte de
concessió de serveis de conformitat amb l’article 15 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, doncs l’operador assumeix el risc operacional
del servei cobrant una part significativa de la seva remuneració de l’usuari, mitjançant la
percepció de tarifes i a més assumeix la responsabilitat de l’explotació. El règim jurídic del
contracte ve definit al Capítol III de la LCSP si bé en tot allò no expressament previst serà
d’aplicació la regulació establerta per la concessió d’obres, sempre que resulti compatible, de
conformitat amb l’article 297 de la LCSP.
Constitueixen la llei del contracte aquest plec de clàusules administratives particulars en tot
allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública.
També regirà el contracte el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per
regir-lo en tot allò que no s’oposi o contradigui les previsions d’aquest plec de clàusules
administratives, que, en qualsevol cas seran de prevalent aplicació respecte d’aquelles
prescripcions tècniques en cas de discrepància o discordança.
Per a tot allò no previst expressament en aquest plec ni en el plec de prescripcions tècniques
particulars regulador d’ aquest contracte, s’aplicarà supletòriament la normativa següent:
- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- El RD 817/2009, de 8 de maig pel que es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del
sector públic, en tots aquells aspectes declarats bàsics per la disposició final primera.
- El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre –RGLCAP-), en tots aquells aspectes de desenvolupament bàsic
que no s’oposin a la Llei abans esmentada.
- La Llei 39/2015 d’ 1 d’ octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

- La Llei 26/2010, 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
- La Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’usos de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
- El Decret 179/1996, de 13 de juny, pel que s’ aprovà el Reglament d’ obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.
- La resta de normes de Dret administratiu i, mancant aquestes, del Dret privat.
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- La Llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic.
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La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que,
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.
Així mateix, la prestació dels serveis objecte d’ aquest contracte haurà d’observar la normativa
de caràcter educativa, mediambiental, laboral, de seguretat i d’altre ordre, inclosos convenis
col·lectius del sector, en aquest moment «XII Convenio colectivo de ámbito estatal de centros
de asistencia y educación infantil» (Publicat al BOE el 26 de juliol de 2019 Sec. III. Pàg. 81587),
que en cada moment li sigui d’aplicació.
Els objectius educatius d’aquest servei públic han d’acomplir amb els principis recollits en
l’article 12 I següents de la Llei Orgànica d’ Educació 2/2006, de 3 de maig, amb els objectius
que defineix l’ article 56 de la Llei 12/2009 d’ Educació de Catalunya, amb els criteris establerts
en el Capítol II de l’ esmentada Llei.
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.
Divisió en lots de l'objecte del contracte
No està prevista la seva divisió en lots.
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: De conformitat amb el que disposa
l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (en endavant LCSP), no es considera adient la
seva divisió en lots, ja que des del punt de vista tècnic, la realització independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte, dificultaria la correcta execució del
mateix. Es considera necessari mantenir una unitat de gestió de recursos per poder disposar de
la complementarietat del material i del personal en moments puntuals de necessitat dels
equips docents, dels de neteja i dels de cuina/menjador.

Tipus de contracte: El contracte té la qualificació de contracte administratiu de concessió de
serveis, d'acord amb l'article 284 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Procediment: La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors, de conformitat amb el que disposa l’article 131.2 de la
LCSP. La selecció de l’oferta es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Tramitació: ordinària. Presentació d’ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital: sí
CLÀUSULA QUARTA. 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:
https://caldetes.eadministracio.cat/info.0
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CLÀUSULA TERCERA. Procediment de Selecció i Adjudicació
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CLÀUSULA CINQUENA. Pressupost base de Licitació i valor estimat del contracte
El Pressupost base de Licitació del contracte s’ ha fixat en 102.008,95 euros IVA exempt per
aplicació de l’article 20.1.9ª de la Llei 37/92 de 28 de desembre, reguladora de l’Impost sobre
el Valor Afegit.
En l’esmentat càlcul s’han tingut el nombre màxim d’infants previstos al plec de clàusules
tècniques clàusula 5.
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’esmentat import en atenció al nombre d’alumnes en
cada període, per la qual cosa els imports a satisfer per l’Administració com a aportació
econòmica podrien ascendir a una quantitat inferior a l’assenyalada.
El Valor estimat del contracte
A efectes de la determinació del procediment d’adjudicació a seguir i els requisits de publicitat,
el valor estimat del contracte és de 408.035,80 € sobre la base de quatre anys de durada. Per al
seu càlcul s’han tingut en compte els nivells de matriculació del curs actual i les aportacions
municipals esmentades i pressupostades en un màxim de 102.008,95 euros per aquest mateix
període.
Despesa plurianual: Sí. La despesa derivada de l’execució del present contracte anirà imputada
als pressupostos municipals dels exercicis 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

CLÀUSULA SISENA. Existència de crèdit

Exercici
2021
2022
2023
2024
2025

Import
37.084,16€
102.008,95€
102.008,95€
102.008,95€
64.914,79€

Orgànic
18
18
18
18
18

Funcional
320
320
320
320
320

Econòmic
22717
22717
22717
22717
22717

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d’insuficiència. La manca o insuficiència de consignació pressupostària per
atendre el pagament que del contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte.
CLÀUSULA SETENA. La retribució del concessionari
1.- La retribució del concessionari estarà integrada pels conceptes següents:
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El pressupost es farà efectiu amb càrrec a la partida del pressupost dels exercicis 2021 a 2025
restant supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte, d’acord amb el següent desglossament:
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a) El producte que obtingui de l’aplicació de les tarifes vigents dels diferents serveis.
Aquestes tarifes seran aprovades per l’Ajuntament a proposta de l’empresa adjudicatària
anualment i als efectes de mantenir l’equilibri econòmic del servei.
Les tarifes dels diversos serveis s’abonaran mensualment directament a l’adjudicatari,
realitzant-se un total 11 mensualitats.
Les tarifes i les possibles reduccions d’aquestes, seran aprovades per l’Ajuntament a
proposta de l’empresa adjudicatària anualment i als efectes de mantenir l’equilibri
econòmic del servei.
b) L’aportació municipal amb els límits establerts en aquest plec de condicions, i que inclou
tota subvenció i ajuts que Generalitat, Diputació o d’altres institucions i organismes puguin
concedir a l’Ajuntament per al funcionament de les escoles bressol.
Tant l’aportació municipal al dèficit com les tarifes de la concessió estan exemptes d’IVA de
conformitat amb l’art. 20.1.8 a) de la llei 37/92 de 28 de desembre, reguladora de l’IVA.
2.- L’aportació municipal anual prevista es liquidarà de forma fraccionada en 12 mesos,
sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin i llevat que la corporació estimi
una altra forma de liquidació. La facturació d’aquest servei es realitzarà mitjançant factura
electrònica, serà mensual i es realitzarà el darrer dia del mes de prestació del servei o a mes
vençut
CLÀUSULA VUITENA. Revisió de preus
El preu del contracte no està subjecte a revisió durant el seu període d’execució, ni durant les
seves pròrrogues en el seu cas.
CLÀUSULA NOVENA.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga

El període de la concessió proposat per tant correspondrà als següents cursos escolars:
(2021/2022- d’1 de setembre a 31 d’agost, curs escolar 2022/2023, curs escolar 2023/2024 i
cursos escolars 2024/2025.
CLÀUSULA DESENA- Responsable del contracte i unitat de seguiment
A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és el tècnic municipal
d’Educació.
Al responsable del contracte li correspondran bàsicament, entre d’altres, les funcions següents:
• Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte;
• Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes
i condicions contractuals;
• Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada;
• Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte;
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La durada del contracte s’estableix en 4 cursos escolars i s’iniciarà el dia 1 de setembre de
2021, o l’endemà de la data de la formalització del contracte si aquesta fos posterior, fins al 1
de juliol de 2025 No es contempla la possibilitat de pròrroga del contracte.
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• Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències i/o pròrrogues del contracte;
• Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte;
• Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a candidat o licitador.
Aquesta impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en què aquest o els seus
cònjuges, convivents o descendents sobre els quals tingui la representació legal ostentin una
participació en el seu capital superior al 10% o en siguin administradors.
CLÀUSULA ONZENA.- Assegurances del contracte
El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència d’aquest així com
durant les seves pròrrogues, en el seu cas, està obligat a contractar una assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions i una
assegurança d’accidents que comprengui tots els infants i tot el personal durant la totalitat del
temps de funcionament en compliment d’aquest contracte.
Quant a la responsabilitat civil, el contractista assumirà la plena responsabilitat pels danys i
perjudicis que es causin a qualsevol persona física o jurídica, que siguin conseqüència directa o
indirecta de l’execució del contracte o del seu incompliment, de l’estat i ocupació dels
immobles adscrits al servei i del funcionament de les instal·lacions, garantint en tot cas que
queden cobertes les responsabilitats originades per accions o omissions del personal respecte
dels infants, famílies o qualsevol persona responsable del menor. A aquest efecte, s’obliga a
tenir contractada una assegurança per un capital mínim de cobertura de 1.500.000,00 € per
sinistre, i un sublímit mínim per víctima de 600.000,00 €.

Una vegada formalitzat el contracte, l’adjudicatari haurà de presentar al responsable de
l’execució del contracte una fotocòpia legitimada o confrontada de les pòlisses, de les
condicions particulars i generals que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de les
primes, i mantindrà anualment actualitzada aquesta documentació.

2. CAPÍTOL II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE
CLÀUSULA DOTZENA. Acreditació de l'aptitud per contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
D’acord amb la previsió de l’article 140.4 de la LCSP les circumstàncies relatives a la capacitat,
solvència i no trobar-se en causa de prohibició de contractar han de concórrer en la data final
de presentació d’ofertes i mantenir-se en el moment de formalització o perfecció del contracte.
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Quant a la responsabilitat per accidents, el contractista haurà de subscriure una assegurança
d’accidents que comprengui tots els infants i tot el personal durant la totalitat del temps de
funcionament, que inclourà l’autolesió.
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La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:


El DNI de l’apoderat

 Dels empresaris que siguin persones jurídiques, el codi o número d’identificació fiscal i
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el
Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
 L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre
corresponent.
 Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió
Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà per la
seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan
establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes
que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
 Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent
d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual
radiqui el domicili de l'empresa.

Els empresaris inscrits en registres oficials de licitadors podran substituir tota la documentació
expressada anteriorment pel certificat vigent acreditatiu d’aquella inscripció i les dades
necessàries per a la seva consulta i obtenció d’ofici, llevat la documentació que en el seu cas
pugui exigir-se expressament en aquest procediment i no consti reflectida en l’esmentat
certificat.
Atenent que aquesta prestació implica relació habitual amb menors d’edat, és requisit que les
persones que executin el contracte no hagin estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament
sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de
menors, així com per tràfic d’éssers humans.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi temporalment
a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la solvència exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la
previsió de l’article 69 LCSP.
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 La no concurrència d'alguna de les prohibicions per contractar previstes a l’article 70 de
la LCSP podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa,
segons els casos. Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent,
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
CLÀUSULA TRETZENA. Condicions mínimes i medis per acreditar la solvència econòmica i
tècnica
No serà exigible la classificació dels licitadors per a aquest contracte, d’acord amb allò establert
a l’article 77 de la LCSP
La solvència de l'empresari
Els empresaris han d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional
per poder dur a terme la concessió objecte d’ aquest contracte.
Els empresaris també, seguint el model d’adscripció de mitjans personals i/o materials, i/o
subcontractació d’aquest plec (Annex V) hauran de comprometre’s a adscriure per a l’execució
d’ aquest contracte tots els mitjans que, amb caràcter de mínims, s’ exigeixen al Plec de
prescripcions tècniques particulars regulador del contracte. Així com declarar expressament
l’acceptació de la subrogació de personal.
Els empresaris podran integrar o completar la seva solvència en relació amb la d’altres
empresaris amb els quals concorrin a la licitació o es proposin subcontractar per al cas de
resultar adjudicataris del contracte. En aquest darrer cas hauran d’indicar les parts del
contracte a subcontractar, el seu import i el nom o perfil empresarial del subcontractista o
subcontractistes, així com acreditar l’aptitud d’aquests darrers per executar les referides
prestacions, seguint el model de compromís d’ adscripció de mitjans i/o subcontractació a què
s’ ha fet abans referència.
Aquestes declaracions i compromisos dels empresaris en la fase de licitació esdevindran, per al
cas de resultar adjudicataris, condicions d’execució del contracte, de manera que el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització o de resolució el contracte en els termes
previstos a les clàusules 25 i 34 d’aquest plec.
Solvència econòmica i financera

Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del
contracte referit al millor exercici dels 3 darrers disponibles en funció de les dates de
constitució o d’ inici de les activitats de l’ empresari per import igual o superior a un cop i mig
el valor anual mitjà del contracte que serà de 102.008,95Euros.
Forma d’acreditació:
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats
i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre, i si no per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En aquest darrer cas,
caldrà presentar també les declaracions d’IRPF o Societats i IVA (Model 130 dels darrers tres
exercicis o Model 200 corresponent als exercicis i Model 390 (resum anual de l’IVA) de l’exercici
2020).
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D’acord amb la LCSP s’acreditarà, en el moment que li sigui requerit, mitjançant la
documentació següent:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

La solvència tècnica o professional
D’acord amb la LCSP s’acreditarà, en el moment que li sigui requerit, mitjançant la
documentació següent:
a) Haver realitzat serveis o treballs de característiques similars en els darrers tres (3) anys.
b) Disposar de personal directiu suficient per a l’execució del servei objecte del contracte, que
compleixi i acrediti suficientment els següents aspectes:
- El director/a del centre haurà de justificar un mínim de tres anys d’experiència en aquest
càrrec o com a membre de l’equip de direcció i tenir un grau universitari o equivalent.
En els casos de substitució per vacances, malaltia, formació, etc, les persones substitutes
hauran de disposar d’aquest mateix perfil professional.
Forma d’acreditació:
a) Una relació dels principals serveis de gestió d’escoles bressol realitzats en els darrers
tres (3) anys, que inclogui imports d’adjudicació, dates i destinataris dels serveis,
públics o privats. A aquesta relació li seran acompanyats els corresponents certificats
de bona execució, acreditatius dels serveis o treballs realitzats expedits o visats per
l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat
expedit pel subjecte privat o empresa destinatària d’aquests treballs o serveis, o a falta
d’aquest darrer, per declaració responsable del licitador acompanyada dels documents
obrants en poder del mateix que acreditin l’acreditació de la prestació.
En tots els casos s’indicarà l’objecte, import, dates i el destinatari públic o privat d’aquests
treballs.

Forma d’acreditació de la solvència tècnica i professional
Ens
adjudicador

Període
execució

Import
adjudicació

Doc.
Acreditativa

b) Currículum vitae, còpia compulsada de les titulacions acadèmiques i professionals I
vida laboral de la persona que actuarà com a director del centre durant tota la vigència
del contracte.
Inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (REELI) i/o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP)
La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (REELI) de la Generalitat de
Catalunya i/o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(ROLECSP) acredita, segons el que hi estigui reflectit en el registre, les condicions d’aptitud de
l’empresari quant a la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional.
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Descripció detallada
del
tipus
de
servei/treballs

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Per tant, tot i que l’empresa estigui inscrita al REELI o ROLECSP, caldrà aportar tota aquella
documentació que no consti en els esmentats registres tal i com es demana en els apartats
anteriors.
CLÀUSULA CATORZENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa
Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la
licitació i, la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut
de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en
unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal.
La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell
subscrites.
Lloc i termini de presentació d'ofertes
Presentació Electrònica
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació
d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
https://contractaciopublica.gencat.cat/
La utilització d'aquests serveis suposa:
La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini
de 21 dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de
contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació
d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats
es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138
de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi
el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una
antelació mínima de sis dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà al nombre
de fax o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.
Aclariments als licitadors
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 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
En cas que els licitadors vulguin demanar aclariments al contingut dels plecs o resta de
documentació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques en el perfil del
contractant
Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos arxius electrònics,
signats electrònicament pel licitador, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu
electrònic i la llegenda «Proposició per licitar a la Contractació de la concessió del servei per a
la gestió de l’Escola Bressol de Caldes d’Estrac:
I)Sobre/Arxiu electrònic «A»: Documentació Administrativa
II)Sobre/Arxiu electrònic «B» criteris objectius valorables de forma automàtica
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la legislació en vigor.
En el supòsit en que per error s’incloguin documents del sobre digital B en el sobre digital A
comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora i la proposta serà automàticament exclosa del
procediment de licitació
Tots els documents presentats i pujats a l’eina de sobre digital hauran d’estar signats
electrònicament.
CLÀUSULA QUINZENA. Sobre/Arxiu electrònic «A»: Documentació Administrativa
Conté la documentació administrativa:
El licitador haurà d’incloure en el sobre A el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
que consta com ANNEX I o del present PLEC o Declaració Responsable que consta com ANNEX
II del present PLEC, i l’ANNEX IV de compromís dels mitjans personals a adscriure al contracte
així com de subrogació del personal.

- 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 del DEUC té la deguda
representació per presentar la proposició i el DEUC.
- 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 compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.
- Que declara ha tingut en compte en la seva oferta les obligacions en matèria de subrogació
en el personal contractat, i que coneix les obligacions laborals, convencionals i socials que
resulten d’aplicació.
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Les empreses licitadores mitjançant el Document europeu únic de contractació (DEUC),
declaren el següent:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions. 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. Aquestes dades
s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del
DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
El document haurà de presentar-se d’acord amb el formulari normalitzat, publicat per la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el model aprovat per la Comissió Europea, a la següent
pàgina web:
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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 d’acreditar la seva personalitat,
capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.

Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic (ROLECSP), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri
inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de
contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec, el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan o la mesa de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la
totalitat o part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de les dades contingudes al
DEUC, o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans
d’adjudicar el 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 preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC
separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció
de subcontractar.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
CLÀUSULA SETZENA. Sobre/Arxiu electrònic «B» criteris objectius valorables de forma
automàtica
Proposició presentada en relació als criteris objectius d’adjudicació del contracte d’aplicació
automàtica que hagin de ser valorats mitjançant l’aplicació d’una fórmula, establerts a l’apartat
“CRITERIS OBJECTIUS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA” ESTABLERTS A LA CLÀUSULA
DIVUITENA de la part específica d’aquest plec. S’adjunta com a ANNEX III el model de
presentació de propostes relatives als criteris objectius valorables de forma automàtica a
inserir al sobre B en l’eina de Sobre Digital.
CLÀUSULA DISSETENA. Garanties
Garantia provisional: als efectes d’agilitzar el procediment de licitació i facilitar la concurrència
de licitadors al present procediment, i de conformitat amb l’establert a l’article 106.1 de la
LCSP, queda dispensada la constitució de la garantia provisional.
Garantia definitiva: 5% del pressupost base de licitació que s’haurà de constituir davant de la
Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac dins el termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del dia següent a aquell en que hagués rebut el requeriment per constituir la
garantia definitiva. En cas d’incompliment d’aquest requisit en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir la constitució de
la garantia al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

La garantia definitiva que constitueix l’adjudicatari es podrà prestar en qualsevol de les formes
assenyalades a continuació, amb les formalitats i condicions establertes a la LCSP, i normes de
desplegament, si bé quan es faci mitjançant aval o contracte d’assegurança de caució, caldrà
que les signatures dels avalistes estiguin legitimades per fedatari públic.
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats
s’han de dipositar a la caixa de la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament.
b) Mitjançant un aval, prestat en la forma i les condicions establertes reglamentàriament,
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 s’ha de
dipositar a la caixa de la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament.
Quan la garantia definitiva sigui prestada mitjançant aval, serà requisit per a la seva constitució
davant la Tresoreria municipal acreditar la verificació i extensió del mateix.
c) Mitjançant un contracte d’assegurança de caució, subscrit en la forma i les condicions
establertes reglamentàriament, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el
ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la caixa de la Tresoreria Municipal de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Quan la garantia definitiva sigui prestada mitjançant
assegurança de caució, serà requisit per a la seva constitució davant la Tresoreria municipal
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Així mateix, de conformitat amb l’article 107.2. de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà exigir
la constitució d’una garantia complementària fins a un 5% del preu final ofert pel licitador que
va presentar la millor oferta (exclòs l’impost sobre el valor afegit), de manera que la garantia
total podrà arribar fins a un 10% del preu esmentat, per als casos en què l’oferta de
l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
acreditar la verificació i extensió del mateix (bastanteig de signatures i poders), que serà
efectuada per Notari.
Reposició i reajustament de garanties
La modificació de la garantia definitiva procedirà en els següents casos:
a) Actualització de la garantia definitiva
En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions
exigibles al contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució; incorrent en cas contrari, en
causa de resolució.
b) Modificació de la garantia definitiva per modificació del contracte
Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, el seu preu experimenti
variació, la garantia s’ha de reajustar perquè mantingui la proporció deguda amb el nou
preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a
l’empresari l’acord de modificació. A aquests efectes no es consideren les variacions de preu
que es produeixin com a conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que
assenyala el capítol II del títol III del llibre I de la LCSP.
Responsabilitats a què estan afectes les garanties
La garantia definitiva respondrà dels conceptes següents:
a) De l’obligació de formalitzar el contracte dins de termini, de conformitat amb el que
disposa l’article 153 de la LCSP.

c) De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, de les despeses
originades a l’Administració per la demora del contractista en el compliment de les seves
obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l’execució del
contracte o pel seu incompliment, quan no en sigui procedent la resolució.
d) De la intervenció del servei que es pot decretar en els casos de resolució del contracte,
d’acord amb el que estableixin el contracte o la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual
s’aprova la LCSP.
Quan la garantia no sigui suficient per cobrir les responsabilitats a les quals està afecta,
l’Administració cobrarà la diferència mitjançant el procediment administratiu de
constrenyiment, d’acord amb el que estableixen les normes de recaptació.
Devolució i cancel·lació de les garanties definitives
El termini de garantia serà el general d’un mes a partir del venciment del contracte.

P à g i n a 16 | 37

Codi Validació: 7CQP527AH6MYD9HY7MJSNG5LZ | Verificació: https://caldetes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 37

b) De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb els articles 192 i següents
de la LCSP.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests.
La garantia definitiva no es tornarà o cancel·larà fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que se’n declari la resolució
sense culpa del contractista.
Un cop aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia previst en el
present plec o millorat pel contractista en la seva oferta, si no resulten responsabilitats, es
procedirà a tornar la garantia constituïda.
En els casos de cessió de contractes, no es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia
prestada pel cedent fins que no estigui constituïda formalment la del cessionari.
CLÀUSULA DIVUITENA. Criteris objectius valorables de forma automàtica
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació.
CRITERIS OBJECTIUS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA ................................. 72 punts

PROJECTE EDUCATIU CENTRE

16 punts

Proposta pedagògica que inclogui els següents aspectes:
- Esment i explicació dels referents metodològics i la
seva aplicació en l’adequació dels temps, espais i recursos
materials.
Descripció detallada del període d’adaptació dels infants i
de les famílies a l’escola.

2 punts

2 punts
Proposta detallada d’accions compensatòries que garanteixin la
integració de la diversitat social, sexual i cultural dels infants amb la
finalitat de garantir la igualtat d’oportunitat a tot l’alumnat:
Accions àmbit igualtat de gènere/coeducació.
Accions àmbit diversitat
Proposta detallada de l’avaluació que inclogui els següents
aspectes:
- Avaluació de
l’infant…………………………………………………………………………
- Avaluació dels espais en relació a l’evolució de l’infant
- Avaluació dels recursos emprats en relació a l’evolució de l’infant.
- Descripció dels mecanismes metodològics
(observació, documentació i informes)

EQUIP EDUCATIU
INCREMENT EL NOMBRE D’EDUCADORES
(tenint en compte el decret 282/2006 de 4 de juliol)

Per aula
1 Auxiliar cada 2 grups
Inici de curs (període d’adaptació)
Durant el servei de menjador

2punts
2punts
2punts
2punts

6 punts
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
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2 punts
2 punts

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
DESCRIPCIÓ DEL PLA DE PREVISIÓ I COBERTURA DE
LES ABSÈNCIES
CELERITAT EN COBERTURA DE LES ABSÈNCIES

1 punt

FORMACIÓ
Finançament cursos de formació a petició del personal adscrit al servei:
< 1000€/any......................................3 punts
>1000€/any <2000€/any...................5 punts
>2000€/any.......................................7 punts
Presentació d’un Pla de Formació COMPLEMENTÀRIA especialitzada
vinculada al Projecte Educatiu de Centre, durant la vigència del contracte.
Menys de 30% de plantilla................ 2 punts
Entre 30-60% de plantilla................. 4 punts
Més de 60% de plantilla.................... 7 punts

14punts

SERVEI NETEJA
Compromís Utilitzar únicament i exclusivament productes ecològics i
biodegradables durant tota la prestació del servei
SERVEI D’ACOLLIDA I PERMANÈNCIA DE TARDA
Prestació del servei de manera permanent a partir d’un usuari

3 punts
3 punts

APLICATIUS MÒBILS
Oferiment aplicatius mòbils a les famílies i descripció de l’aplicatiu

3 punts
3 punts

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Propostes d’accions per promoure i dinamitzar AMPA/AFA i la vinculació de
les famílies amb el centre i l’entorn:
1 acció anual.................... 1 punt
1 acció semestral..............2 punt
1 acció mensual................3 punt

11 punts
6 punts

1 punt

7 punts

3 punts
3 punts

5 punts

INVERSIÓ
Proposta inversió en cada curs escolar en material didàctic i pedagògic

1punt
1 punt

PROJECTES DE FOMENT DEL RECICLATGE I DE RESPECTE AL MEDI AMBIENT
(imprescindible descripció i temporalitzar-lo en el calendari escolar)
Projecte mensual: a raó d’1 punt per projecte fins un màxim de........3 punts
Projecte trimestral: 1 punt per projecte fins un màxim de.................2 punts
En cas que els projectes esmentats es realitzin a l’entorn proper de l’escola
(cal assenyalar lloc) el projecte o projectes ofertats tindran.............3 punts
addicionals.

15 punts
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Les accions hauran de tenir dues hores mínimes de durada.
Proposta hores mensuals d’atenció a les famílies ( no inclou reunions tutoria
2 cops/any)
<5 hores...........................1 punt
Entre 5 hores i 10 hores.....3 punts
>10 hores..........................5 punts

7 punts

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
CLÀUSULA DINOVENA. Presentació de proposicions, classificació de les ofertes i requeriment
previ a l’adjudicació.
Presentació de proposicions
Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en els sobres digitals en el termini màxim establert a la clàusula catorzena del present plec,
mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=searchCn&idCap=5514905idCap=5514905
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/s correu/s electrònic/s indicat/s 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 el seu DEUC per
a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu 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 els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
El sistema informàtic demanarà automàticament a les empreses licitadores, mitjançant el
correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
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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 (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la
paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de Contractació podrà ampliar el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentació d’ofertes i publicant al perfil del contractant aquest canvi de data.
El material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a es
troba publicat a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics
que configuren la documentació de l’oferta.
Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant el termini de
presentació d’ofertes, mitjançant la presentació d’una segona oferta, que suposarà la retirada
de la primera, sempre que l’empresa licitadora així ho hagi advertit expressament i fefaent a
l’òrgan de contractació: en cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la
prohibició de presentació de proposicions simultànies (Art. 139.3 de la LCSP).
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les
eines corporatives de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Així, és obligació de les empreses
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió del licitador.
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles hauran de ser compatibles
amb els productes informàtics d’ús general. A efectes informatius, l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac disposa del següent programari:
- Suite office de Microsoft.
- Acrobat reader (.pdf).
- Autocad (.dwg).
- Format SIG (.shp)
- Imatges amb una resolució mínima de 200px (.tiff, .bmp, .jpeg).
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 demés documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.

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.
Les proposicions dels interessats són secretes, s’han d’ajustar al que preveu el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i la documentació
complementària, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de
l’empresa licitadora del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions del present plec,
així com del plec de prescripcions tècniques i resta de documentació complementària, sense
cap excepció ni reserva, 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 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.
CLÀUSULA VINTENA. Mesa de contractació
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Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se 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.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
La Mesa de contractació es constituirà el segon dia hàbil després de a finalització del termini de
presentació de les proposicions, a les 11:00hores
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
La Mesa de Contractació, d'acord amb allò que s'ha fixat en el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estarà
presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella,
com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la
funció de control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la
Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a
tres.
Els membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar
més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la
Corporació. La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar
l'anunci de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un
Anunci específic en el citat perfil.
La mesa de contractació o, en defecte d'això, l'òrgan de contractació classificarà, per ordre
decreixent, les proposicions presentades per posteriorment elevar la corresponent proposta a
l'òrgan de contractació, en el cas de què la classificació es realitzi per la mesa de contractació.
L'òrgan competent podrà sol·licitar, abans de formular la seva proposta, quants informes
tècnics consideri precisos. Igualment, podran sol·licitar-se aquests informes quan sigui
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques del plec.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Comitè d'Experts
No s’escau.

L’eina de Sobre Digital es pot accedir a la documentació del sobre A vint-i-quatre hores després
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes.

El sobre B s’ha d’obrir en la data i hora assenyalada en l’anunci i configurada en l’eina de sobre
digital, i es podrà fer un cop les persones que permeten l’obertura dels sobres, anomenades
custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en l’interval de temps que s’hagin definit
prèviament, les seves credencials i hagi arribat la data i hora assenyalades, i sempre i quan les
empreses licitadores hagin introduït la paraula clau vint-i-quatre hores després de finalitzat el
termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, dins del termini establert abans de l’obertura del
primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
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CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Obertura de les proposicions

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Qualificació de la documentació continguda en el sobre digital A:
La mesa de contractació es reunirà, per a la qualificació de la documentació continguda en el
sobre digital A, en un acte no públic.
Si la mesa de contractació, en l’acte no públic de qualificació de documents, observés defectes
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el
termini de TRES DIES HÀBILS.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerirles perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del
RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després
de declarades admeses les ofertes.
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 per a què 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, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Si transcorregut el
termini atorgat, el licitador no procedeix a l’esmena, la proposició quedarà definitivament
exclosa del procediment.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el
seu cas, les causes de l’exclusió.
Acte d’obertura del sobre digital B:

La mesa de contractació donarà lectura de les proposicions que han estat admeses i de les que
han quedat excloses perquè acusin algun defecte no esmenable o no esmenat en el termini
establert i s’obriran les proposicions per al seu trasllat als serveis tècnics municipals perquè
emetin informe en relació als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
(criteris objectius d’aplicació automàtica) que hagin estat establerts per a l’adjudicació del
contracte i s’aixecarà acta en la qual s’haurà de reflectir fidelment tot allò esdevingut, la qual
serà signada per tots els membres de la mesa de contractació.
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 per a què 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, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
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L’acte d’obertura del sobre B no és públic.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Admissibilitat de Variants
No s'admeten variants.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Ofertes anormalment baixes
No procedeix
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'Empats
Si després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es produeix un
empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris per
resoldre aquesta igualtat:
a) La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors contractats
en anterior condició d’aturats més alt.
b) En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la
proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre
que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre
oficial corresponent.
c) 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 i que afavoreixin els col·lectius LGBTIQ.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat serà
aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. En el
cas que persisteixi l’empat, aquest es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris
establerts a l’article 147.2 de la LCSP.
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Proposta d’adjudicació de la Mesa
Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als
criteris la ponderació dels quals és automàtica («B»)i la Mesa de Contractació proposarà a
l'adjudicatari del contracte.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Requeriment previ de documentació a l’adjudicació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins
del termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment, presenti 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

P à g i n a 24 | 37

Codi Validació: 7CQP527AH6MYD9HY7MJSNG5LZ | Verificació: https://caldetes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 37

d) La proposició presentada per empreses que tinguin en llocs de direcció una major
presència de dones que d’homes.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
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.
De no respondre adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta documentació
al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins
dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies hàbils així com al DOGC o Butlletí
Oficial de l’Estat.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. La formalització del contracte haurà
d'efectuar-se un cop transcorreguts els 15 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la
notificació de l'adjudicació, 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.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció.

3. CAPÍTOL III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA TRENTENA. Modificacions Contractuals
L’Ajuntament podrà modificar les característiques de la concessió contractada i les tarifes que
han de ser abonades pels usuaris, únicament per raons d’interès públic en els termes previstos
a l’article 290 de la LCSP.
En el supòsit que les modificacions afectin al règim financer del contracte, s’haurà de
compensar a la part corresponent de manera que es mantingui l’equilibri dels supòsits
econòmics que hagin estat considerats com a bàsics en l’adjudicació del contracte.
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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.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
En tot cas, s’haurà de restablir l’equilibri econòmic del contracte en benefici de la part que
correspongui en els supòsits previstos a l’article 290.4 de la LCSP i quan per causes de força
major es produeixi la ruptura directa de l’economia del contracte.
El restabliment de l’equilibri econòmic financer es realitzarà mitjançant l’adopció de les
mesures que en el seu cas procedeixin: modificació de les tarifes a abonar pels usuaris,
modificació de la retribució a abonar per part de l’Ajuntament, reducció del termini de la
concessió i en general qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en
el contracte.
CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Subcontractació, Successió i Cessió
Subcontractació:
El concessionari podrà subcontractar únicament i exclusiva les prestacions accessòries. El règim
jurídic en cas de subcontractació serà el previst als arts. 215 a 217 de la LCSP.
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin
a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha
d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que
es té previst subcontractar.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com
a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades
de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans
de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar
la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària
sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP.
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En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix
el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una
situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si
l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que
fan urgent la subcontractació, té, entre d’altres, i en funció de la repercussió en l’execució del
contracte, les conseqüències següents:
a) La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte.
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paràgraf de l’article 211.1.f) de la LCSP.
Les empreses subcontractistes i subministradores queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte
front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix
aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

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.
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.
Cessió del Contracte
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Successió en la Persona del Contractista:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
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 hagi efectuat la explotació com a mínim durant una cinquena part del
termini de duració 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 TRENTA-DOSENA. Extinció del contracte i efectes
El contracte s’extingirà pel seu compliment o per resolució:
Compliment del contracte
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de la
prestació, d’acord amb els termes del mateix contracte i a satisfacció de l’Administració.
Extingit el contracte es produirà la reversió del servei a favor de l’Ajuntament:
El contractista haurà d’entregar els béns fungibles i la instal·lació en perfecte estat de
conservació i funcionament en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar a partir de
la data del compliment de contracte. Es procedirà a aixecar Acta de recepció per
ambdues parts en el termini màxim d’un mes i es procedirà a la devolució de la
garantia definitiva.

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 294 i 211 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.
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-TRESENA. Drets i Obligacions de la contractista.
Drets:
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Dos mesos abans de l’extinció del contracte l’Ajuntament comunicarà a la contractista
les instruccions necessàries per garantir que l’entrega es realitza en les condicions
convingudes.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

a) Rebre de l’Ajuntament l’aportació econòmica prevista.
b) Aprovació anual de les tarifes aplicables a cada servei.
c) Rebre en bon estat de conservació i manteniment l’equipament escolar.
d) Desistir del contracte en els supòsits previstos a l’article 290.6 de la LCSP
e) En cas de demora de l’Administració en l’entrega de la contraprestació econòmica o
mitjans auxiliars, el contractista té dret a l’abonament de l’interès de demora de les
quanties degudes o valors econòmics convinguts.
f) Els drets expressament reconeguts en els presents plecs, en els plecs tècnics i a
l’ordenament jurídic d’aplicació.

a.

Prestar els serveis amb precisió i seguretat, de forma regular i interrompudament, en la
forma prevista en el plec de prescripcions tècniques i amb submissió a les instruccions
que dicti el responsable del contracte o personal tècnic de l’Ajuntament.

b.

Respondre de tota indemnització civil o administrativa de danys i perjudicis per
accidents ocasionats pels seus treballadors i empleats, sense perjudici de les sancions
contractuals que se’n poguessin derivar i dels drets que els assisteixin davant dels
autors dels fets o les companyies d’assegurances dels riscos.

c.

Estarà obligat al rescabalament dels danys que causin a tercers amb motiu de la
prestació defectuosa dels serveis o per la negligència o per culpa, així com per actuar
fraudulentament, tant si els danys són produïts a persones com a béns. L’adjudicatari
assumirà la total responsabilitat essent considerat a aquests efectes l’únic responsable
dels danys.

d.

Portar una comptabilitat diferenciada respecte tots els ingressos i despeses de la
concessió que ha d’estar a disposició de l’ens concedent (art.267.6 LCSP)

e.

Emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament de derivades de l’execució de
l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de
les prestacions objecte del contracte.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per
garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un
coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció,
informació i comunicació de manera fluida i adequada.
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Obligacions específiques del contractista:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
f.

Comunicar al responsable del contracte a través de qualsevol mitjà que en deixi
constància de qualsevol incidència en el material, parament o estris entregats per part
de l’Ajuntament per a la seva reparació, substitució o altres.

g.

Assumir TOTES les despeses de subministrament (aigua, llum, telefonia), impostos i
taxes relacionades amb les instal·lacions i activitat.

h.

L’empresa contractista, les empreses subcontractistes i tot el personal que intervingui
en la prestació contractual s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals
a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

i.

L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que li sigui requerida pel
responsable del contracte o per l’òrgan de contractació.

j.

Acreditar que el personal que adscriuen a l’execució del contracte compleix el previst
en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del
menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, que
disposa que és requisit per a l’accés i l’exercici a les professions, oficis i activitats que
impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual; i que, a tal efecte, qui
pretengui l’accés a aquestes professions, oficis o activitats haurà d’acreditar dita
circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de
delinqüents sexuals

k.

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat
per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin
durant l'execució del contracte.
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La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
l.

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació al
personal adscrit al servei.

m.

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.

n.

Proporcionar a l’òrgan de contractació la informació relativa a les condicions dels
contractes de les persones treballadores que hagin de ser objecte de subrogació. En
concret, com a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del personal
objecte de subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria,
tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut
anual, cost de la seguretat social, i cost total de cada treballador, així com tots els
pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació.

ny.

L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus
treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat
Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els
treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista.

Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
a) El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars
en relació amb la subcontractació.

d) El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament
puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha de
presentar mensualment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la següent
informació:
-

Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com
si s’escau dels realitzats als subcontractistes.
Informe específic de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que
s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre.

CLÀUSULA TRENTA- QUATRENA. Facultats de l’Ajuntament
Són facultats de l’Ajuntament
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c) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars
en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

a.

Entregar l’equipament en bon estat

b.

Donar compliment a les seves obligacions econòmiques davant el concessionari.

c.

Col·laborar i cooperar amb la concessionària per una bona marxa del servei.

d.

Garantir l’equilibri econòmic del contracte.

e. Vetllar pel correcte funcionament del servei prestat, exercint les facultats d’inspecció i
vigilància en l’execució del contracte per part del contractista. L’exercici d’aquestes facultats
s’efectuarà pels serveis tècnics municipals i pel responsable del contracte.
f. Interpretar aquest contracte administratiu i resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, així com la direcció i control dels serveis, podent dictar les ordres i les
instruccions que estimi oportunes per a garantir el correcte funcionament.
g. Imposar les penalitats i sancions previstes en el plec de clàusules administratives per
les infraccions comeses.
h. Assumir temporalment l’execució directa del servei, en les circumstàncies i condicions
legalment previstes.
i. Altres facultats que corresponguin a l’Ajuntament com a titular dels serveis objecte del
contracte.
j. Assumir la reposició d’aquells béns que consten a l’inventari (Annex VI) amb un estat
de conservació regular o deficient.
CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. Subrogació de personal

Aquest personal es regeix pel XII Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia
y educación infantil» (Publicat al BOE el 26 de juliol de 2019).
CLÀUSULA TRENTA-SISENA. Seguretat, Confidencialitat i Protecció de Dades de caràcter
personal
El contractista, subcontractistes i tot el personal que intervingui en la prestació contractual
queden obligats pel deure de confidencialitat i secret, segons el disposat al la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades de Caràcter Personal, aprovat
per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679,
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE
4.5.2016).
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El contractista haurà de subrogar en el moment d’iniciar el contracte, tots els treballadors que
integren la plantilla actual del servei i que es relaciona en el llistat que es detalla a l’annex V on
consta el nombre de treballadors, edat, categoria professional, antiguitat, tipologia de
contracte i salari brut.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Pel cas que la contractació impliqui l’accés del contractista a dades de caràcter personal, aquest
tindrà la consideració d’encarregat del tractament respecte de les dades de les quals sigui
responsable l’Ajuntament. En aquets supòsits, l’accés a les dades no serà considerat
comunicació de dades, quan es compleixin les previsions contingudes a l’article 28 del RGPD.
En qualsevol cas, les condicions de l’accés a les dades hauran de constar per escrit.
Sense perjudici de les obligacions derivades del plec de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques, l’adjudicatari queda obligat a tractar de forma confidencial i
reservada la informació rebuda, sense que pugui utilitzar la mateixa més que per les finalitats
estrictes que deriven de l’execució del contracte.
L’adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent
públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. Així com de tota aquella informació de
caràcter personal a la que accedeixi en l’execució del contracte.
Aquesta obligació seguirà vigent una vegada que el contracte hagi finalitzat o hagi estat resolt.
CLÀUSULA TRENTA-SETENA. Penalitats per Incompliment
Penalitats per demora
Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al
contractista en el desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats conforme al que
disposa aquest Plec, qualificant-se aquelles de la forma següent:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt greus

Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incórrer en demores,
incompliments i compliments defectuosos amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superiors a 300,00 euros.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions d’import comprès entre 301,00 euros i 600,00
euros.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions d’import comprès entre 601,00 euros i
900,00 euros.
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o
per la imposició de les penalitats establertes.
Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista que sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les
condicions establertes en el present plec de clàusules administratives, en el plec de
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L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments I compliments
defectuosos serà l’Alcalde-President de l’Ajuntament.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes,
implicant una deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del
contracte.
En tot cas, es consideraran lleus:
a) El mal tracte i la desatenció del personal als usuaris dels serveis.
b) Dificultar la inspecció als serveis tècnics municipals sempre i quan la desobediència no
sigui sistemàtica.
c) La interrupció del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avís a
l’Ajuntament.
d) Retards reiterats en la prestació dels serveis (més de tres advertències escrites de
l’Ajuntament).
e) Ús de mitjans en mal estat de conservació o decòrum.
f) No utilització dels mitjans ofertats.
g) La manca de netedat en el personal i en el material afecte als serveis.
h) La infracció de les condicions establertes legalment per a la subcontractació.
i) L’incompliment dels criteris que han permès ser l’adjudicatari del contracte.

Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei
objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del
present plec.
En tot cas, es consideren faltes greus:
a) La reiteració per part del contractista, d’actes que donin lloc a penalitats qualificades com
a lleus.
b) Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels serveis.
c) Tractes incorrectes reiterats amb els usuaris o destinataris dels treballs o serveis objecte
del contracte, així com les ofenses de paraula o d’obra per part del personal del contractista.
d) Desobediència a les indicacions donades per l’Ajuntament quan l’incompliment suposi
una falta en la prestació dels serveis.
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j) En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus i
que suposin d’alguna manera un incompliment de les clàusules establertes en aquest plec,
en els plecs de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents
annexes, sempre i quan suposin un perjudici lleu dels serveis.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
e) La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics Municipals que tinguin
reconeguda urgència, o que transcorrin més de 7 dies sense atendre una ordre ordinària.
f) La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els treballs o serveis
objecte del contracte.
g) Percepció per l’empresa contractista o qualsevol treballador d’aquesta, d’alguna
remuneració, cànon o gràcia per part dels usuaris.
h) L’ús dels uniformes, o material com a suport d’elements propagandístics.
i) L’incompliment dels compromisos assumits pel contractista.
j) La no comunicació d’incidències importants.
k) La no presentació de la documentació que s’indica en el present plec de condicions o en
el plec de prescripcions tècniques, o la no veracitat de la informació presentada.
l) La no prestació a actuacions requerides per manca de mitjans tècnics humans o materials.
m) L’incompliment d’obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.
n) En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista o irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d'acord amb les
condicions fixades en el present plec de clàusules, en el plec de prescripcions tècniques, en
l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes.
Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del contracte que posi
en perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos de l’Ajuntament, quan justifiqui la
resolució del contracte.

a) La reiteració o reincidència en la comissió d’actes que donin lloc a penalitats qualificades
de greus.
b) Incompliment de les millores presentades per l’adjudicatari del contracte relatives als
seus compromisos de contractar persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral en el nombre d’hores setmanals proposades.
c) L’incompliment de les condicions especials d’execució que s’estableixen a la clàusula 4.2
de la part específica del present plec.
d) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
e) L’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball, en el seu cas.
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Expressament es qualifiquen com a molt greus la transmissió de la titularitat del contracte o
part d'ell, sense complir allò disposat en aquest plec i els articles 215 i concordants de la LCSP.
En tot cas es consideraran molt greus:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
f) L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en
el present plec.
g) Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per l’Ajuntament relatives a la
prestació dels serveis.
h) La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol persona
adscrita a la prestació de serveis del contracte, contra els funcionaris habilitats per al servei
d’inspecció o els ciutadans afectats pel servei.
i) Les greus pertorbacions del servei consistent en la falta o deficient prestació que es fixi
com a mínims en el plec de prescripcions tècniques.
j) L’incompliment greu de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
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.
Imposició de penalitats

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.
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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.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
CLÀUSULA TRENTA-VUITENA. Intervenció del servei
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En cas de pertorbació greu i no reparable del servei per altres mitjans es podrà acordar per
part de l’Administració la intervenció del servei fins que aquesta desaparegui (article 293 LCSP).

