ANUNCI
Ajuntament de Pineda de Mar pel qual es fa pública
licitació d'un contracte de serveis (exp. 3560/2020)

la

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Pineda de Mar.
b) Número d’identificació: 816350006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Contractació i
Compres.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració
Pública
f) Central de compres / contractació conjunta:NO
g) Número d'expedient: 3560/2020.
-2
a)
b)
c)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Pineda de Mar.
Domicili: Plaça Catalunya, 1
Localitat i codi postal: Pineda de Mar, CP: 08397.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937671560.
f) Adreça electrònica: contractacio@pinedademar.org
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=pineda&reqCode=viewDetail&idCap=2443519
h)Data límit d'obtenció de documents i informació:
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'haguin demanat almenys 12 dies abans
del
transcurs
del
termini
de
presentació
de
les
proposicions.
i) Horari d’atenció: 9:00 h a 14:00 h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei tècnic de suport de
l'oficina d'habitatge de Pineda de Mar.
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e) Termini d'execució: La durada del contracte serà per un
període de dos anys, des de l'1 de setembre de 2020, o
des de el dia 1 del mes següent a la data de
formalització del contracte.

f) Codi CPV: 85300000-2.- Serveis d’assistència social i
serveis connexos
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició /
subhasta electrònica:NO
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 530.488,90 euros IVA exclòs
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació, sense IVA.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:NO
b) Solvència:
Solvència econòmica: condició mínima que el volum anual de
negocis del licitador o candidat, referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles,
sigui, almenys, de
187.218,37 euros.
L’esmentat mínim s’acreditarà, per l’empresa proposada com
adjudicatària,
mitjançant
declaració
responsable
de
l'empresari indicant el volum de negocis global de
l’empresa.
Caldrà aportar els comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest
registre, i en cas contrari pels dipositats al registre
oficial al que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant les declaracions
presentades al Ministeri d’Hisenda.
Solvència tècnica: condició mínima haver executat, com a
mínim, DOS serveis d’igual o similars característiques al de
l’objecte del contracte en els últims TRES anys, l'import
anual del qual, acumulat l'any de major execució, sigui
igual o superior a 187.218,37 euros.

Quan li sigui requerit pels serveis de l'òrgan de
contractació,
els
serveis
s'acreditaran
mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels
documents obrants al seu poder que acreditin la realització
de la prestació; si escau aquests certificats seran
comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.
-9 Criteris d’adjudicació
- Proposta econòmica Fins a 48 punts
- Altres criteris
fins a 6 punts
- Proposta tècnica i organitzativa de la prestació dels
serveis Fins a 46 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
A més de les que s’indiquin al plec de prescripcions
tècniques:, seran condicions especials d’execució les
següents:
• L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de
dades
• Són de compte del contractista les despeses i impostos,
els de formalització del contracte en el supòsit
d'elevació a escriptura pública, així com de quantes
llicències, autoritzacions i permisos procedeixin amb
vista a executar i lliurar correctament els béns objecto
del subministrament. Així mateix, vindrà obligat a
satisfer totes les despeses que l'empresa hagi de
realitzar per al compliment del contracte, com són, entre
d’altres, les
generals, financeres, d'assegurances,
transports i desplaçaments, materials, instal·lacions,
honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i
assaig, taxes i tota classe de tributs, l'IVA, l'impost
que per la realització de l'activitat pogués correspondre
i qualssevol altres que poguessin derivar-se de l'execució
del contracte durant la vigència del mateix.
• Complir les determinacions que figurin en la seva oferta i
amb les millores proposades i disposar, per a l’execució
del contracte, dels mitjans personals i/o materials que hi
ha reflectits. Això no obstant, si aquests fossin
insuficients o inadequats, el contractista té l’obligació
d’ampliar-los
o
de
modificar-los
per
assegurar
el
compliment de les seves obligacions contractuals.

• Realitzar la prestació del servei amb la continuïtat i la
regularitat exigibles.
• Complir
amb
totes
les
obligacions
reglamentàries
necessàries per a l’exercici de l’activitat, així com les
obligacions fiscals i socials que es derivin de l'exercici
de l'activitat, ja siguin de caràcter local, autonòmic o
estatal.
• Complir les instruccions que emetin el responsable del
contracte o els òrgans competents de l'Ajuntament de
Pineda de Mar, en les matèries objecte del contracte.
• El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació contractada, disposant, a aquests efectes,
d’un nombre suficient de treballadors/es en plantilla per
poder fer front, sense detriment del servei, a qualsevol
situació que pugui originar-se com a conseqüència de baixes, vacances, permisos del personal o qualsevol altra
causa, que intervingui en l’execució del contracte. Per
tant, el contractista ha de prestar el servei contractat
en tots els seus termes i proveir les vacants que es puguin produir per malaltia, absència, vacances o qualsevol
altra causa.
• El canvi de personal del contractista no podrà tenir com a
conseqüència el menysteniment o el desistiment de cap de
les obligacions i funcions que li corresponen i ha assumit
l’adjudicatari, ni de les característiques que ha de tenir
el personal per prestar el contracte.
• El contractista designarà una persona com a representant
seu, que serà responsable de la bona marxa dels serveis i
del personal, i que haurà de fer d’enllaç amb el corresponent tècnic/a d’aquesta Corporació i el responsable del
contracte, si escau.
• Un cop extingit el contracte, el contractista ha de garantir el funcionament i la continuïtat del servei objecte
del mateix, de conformitat amb les condicions establertes
en el present plec i en el plec de prescripcions tècniques
i amb les millores ofertades, fins que un nou adjudicatari es faci càrrec del servei, d’acord amb el que disposa
l’article 29.4 de la LCSP.
Consideracions socials i/o mediambientals a aplicar:1
• Mesura 13: Manteniment de les condicions laborals durant
la vigència del contracte: El contractista està obligat,
durant tot el període d’execució del contracte, a mantenir
i actualitzar les condicions laborals, així com a
incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral
bàsica aplicable que correspongui en cada moment als
1

Corresponen a les consideracions socials i mediambientals que van ser aprovades al Ple Municipal de
26 d’abril de 2018

•

•

•

•

treballadors adscrits al contracte en funció del conveni
col·lectiu
que
resulti
d’aplicació
al
presentar-se
l’oferta,
obligant-se
a
facilitar
a
l’òrgan
de
contractació qualsevol informació o documentació que li
sigui requerida per acreditar el compliment d’aquesta
mesura.
Mesura 14: Contractació de persones en situació d’atur amb
dificultat especial d’inserció laboral.:El contractista
està obligat a que, en cas que per a l’execució del
contracte
calgui
contractar
nou
personal
(incloent
personal de substitucions per a
vacances, malalties,
etc), aquestes persones hauran d’estar en situació d’atur,
inscrites en els Serveis Públics d’Ocupació corresponents
com
a
demandants
d’ocupació,
no
ocupats
i
les
contractacions es portaran a terme, entre personal
capacitat,
seleccionat
a
través
dels
processos
d’intermediació laboral del Servei d’Ocupació que ofereix,
al Centre Innova, l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Mesura 18.- Llenguatge i imatges no sexistes. S’inclou com
a obligació que l’empresa contractista ha de garantir que
en les activitats derivades de l’execució del contracte no
s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes.
Mesura 21: Obligació de reserva del 2% de reserva per
treballadors amb discapacitat: El contractista que tingui
les condicions que estableix la Llei 1/2013, empreses de
50 o més treballadors ha d’acreditar el compliment de
l’obligació
legal
de
reserva
de
treballadors
amb
discapacitat,
acreditant-lomitjançant
un
certificat
d’empresa, on consti el numero global de treballadors en
plantilla i el número particular de treballadors amb
discapacitat en la mateixa o en el cas d’haver-se optat
pel compliment de les mesures alternatives legalment
previstes, una copia de la declaració d’excepcionalitat i
una declaració del licitador amb les mesures concretes
aplicades. Així mateix s’haurà d’indicar, a aquest mateix
certificat, si es compta amb un pla d’igualtat en cas de
superar els 250 treballadors
Mesura 22: Aplicació del conveni sectorial adequat a
l’activitat del treballador: El contractista s’obliga,
respecte als treballadors adscrits a l’execució del
contracte, a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i condicions fixades en el conveni
col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari
s’obliga
a
complir
les
condicions
salarials
dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial
d'aplicació quan aquestes siguin més favorables per als
treballadors.

OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
A més de les que s’indiquin al plec de prescripcions
tècniques:, seran obligacions essencials del contracte les
següents:
• El contractista està obligat a complir el contracte dins
del termini fixat per a la realització del mateix, així
com, si escau, els terminis parcials assenyalats per a la
seva execució successiva.
• L’empresa contractista està obligada en l’execució del
contracte al compliment de les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis
col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i
en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
• El contractista està obligat a complir les obligacions
relatives a la subcontractació que s’assenyalen a aquest
plec i a la resta de normativa aplicable.
• 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 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.
• L'empresa contractista està obligada a complir durant tot
el període d'execució del contracte les normes i
condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació,
si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir
les condicions salarials dels treballadors conforme al
Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
• De conformitat amb l'establert 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.
Així mateix, a requeriment del responsable del contracte,
estarà obligada a proporcionar la informació de caràcter
laboral del personal adscrit a l’execució del contracte,
aportant, com a part de la informació en tot cas els
llistats d’aquell personal (numerat i sense identificar

personalment),
indicant-se:
el
conveni
col·lectiu
d'aplicació i els detalls de categoria, tipus de
contracte, jornada, data d'antiguitat, venciment del
contracte, salari brut anual de cada treballador, així com
tots els pactes en vigor aplicables als mateixos.
• El
contractista
haurà
de
respectar
el
caràcter
confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés
amb
ocasió de l'execució del contracte a la qual se li
hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el
contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal.
• L'adjudicatari
assumirà
plena
responsabilitat
davant
l'Administració i davant de tercers dels danys i
perjudicis que els ocasioni com a conseqüència de la
realització del contracte per si mateix o pels seus
empleats. Referent a això, queda obligat a contractar, amb
companyia asseguradora legalment establerta a Espanya, la
corresponent pòlissa d'assegurances que cobreixi la seva
responsabilitat civil i la del personal al seu servei,
derivada de la realització del contracte, per una suma
assegurada equivalent al doble
del pressupost base de
li2citació i, en tot cas, amb un mínim de 600.000,00
euros, estant obligat a lliurar una còpia de la pòlissa
contractada.
Si el contracte comporta el tractament de dades de caràcter
personal, seran també obligacions essencials del contracte
les següents:
• Respectar la finalitat per a la qual se cedeixen les dades
de caràcter personal, que s’indiquen a aquest quadre de
característiques.
• L’obligació del futur contractista de sotmetre’s a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades.
• L’obligació del contractista de presentar, abans de la
formalització del contracte, una declaració sobre on
estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els
serveis associats a aquests.
• L’obligació del contractista de comunicar qualsevol canvi
en relació amb la declaració esmentada
• L’obligació dels licitadors d’indicar en les seves ofertes
si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis
associats a aquests, amb indicació del nombre o perfil
empresarial, definit per referència
a les condicions de
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes
als quals vagi a encomanar la seva realització.
• L’Ajuntament de Pineda de Mar es reserva el dret de
2

requerir a l’empresa adjudicatària, en qualsevol moment de
la relació contractual, els documents jurídics que
acreditin la correcta implementació i compliment de les
disposicions
establertes
al
RGPD,
estant
obligada
l'adjudicatària a lliurar-los:
• Certificació de l’última Auditoria biennal obligatòria
que acredita l’estat actual de compliment del RGPD a
l’empresa;
• Model de Política de Privacitat de Treballadors que
realitzen la prestació de serveis al seu càrrec;
• Memòria descriptiva o Document de Seguretat de les
mesures que adoptaran per assegurar la disponibilitat,
confidencialitat i integritat de les dades tractades i
de la documentació facilitada.
• L’empresa
adjudicatària
formalitzarà,
si
escau,
un
Contracte a tercers amb accés a dades — Encarregat del
tractament— que haurà d'incloure les clàusules següents:
a) Objecte del contracte i identificació de la
informació afectada,
b) Tractament de dades de caràcter personal
c) Finalitat del tractament,
d) Durada del tractament,
e)
Tipologia
de
dades
personals
i
categoria
d'interessats,
f) Mesures de seguretat,
g) Obligacions de l'Encarregat del tractament,
h) Deure de conservació i destí de les dades,
i) Responsabilitat, i
j) Protecció de dades, que especificarà clarament on
els interessats podran exercir els seus drets d'accés,
rectificació, supressió, així com sol·licitar la
portabilitat de les dades.
• Quan finalitzi la vigència del contracte, el contractista
haurà
d’efectuar
una
devolució
ordenada
de
la
documentació, en format electrònic i/o paper de les dades
de
l'actual
adjudicatari
a
aquesta
administració
municipal, en execució dels articles 25)-Protecció de
dades des del disseny i per defecte-gestió de riscos i
35)-Avaluació d'impacte relatiu a la protecció de dades,
del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016 i l'acreditació per part de
l'actual adjudicatari que, un cop validada la correcta
recepció de les dades per part de l'Ajuntament de Pineda
de Mar, procedirà a la destrucció de qualsevol còpia de
fitxers amb dades en els seus entorns i documentació en
paper, en execució de l'article 28.3-g) de la normativa
citada anteriorment.

• De conformitat amb la Política de Seguretat de la
Informació i Protecció de dades d'aquesta administració
municipal, aprovada en sessió del Ple de l'Ajuntament de
data 25 d'octubre de 2018 i igualment de l'acord del Ple,
en sessió de data 31 de maig de 2018, de designació de les
persones amb els rols de Responsable de Seguretat i
Responsable de Sistema, a nivell de l'Esquema Nacional de
Seguretat, els processos de recepció de les dades i
posterior lliurament a l'adjudicatari, hauran d'estar
avalats i coordinats per les persones amb els rols
assenyalats.
OBLIGACIONS PRINCIPALS DEL CONTRACTE:
• L’acompliment de la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, així com totes
aquelles prestacions i cobertures especificades com a tals
al plec de prescripcions tècniques particulars.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NO, (es
tracta d’un servei dels contemplats a l’ANNEX IV de la
LCSP)
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22 de juny de 2020 a les 10,00
hores
b) Documentació que cal presentar:
Sobre A: Declaració responsable i altra documentació
Sobre B: Oferta avaluable d’acord amb els criteris
sotmesos a judici de valor.
Sobre C: Oferta avaluable d’acord amb el criteris
qualificables mitjançant l’aplicació de fórmules
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: NO
c.2)Presentació Electrònica: SI
Les empreses licitadores han de presentar la documentació
que conformi les seves ofertes mitjançant l’eina Sobre
Digital
integrada
a
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça
web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=2443519
d) S’accepta la facturació electrònica:SI
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Pineda de Mar.

b) Lloc: Pineda de Mar.
c) Data: s’anunciarà al perfil del contractant.
d) Hora: s’anunciarà al perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions econòmiques no serà públic.
15 Despeses d'anunci
Si s’escau, l'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa
adjudicatària.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i Castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs:
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
b) Adreça: Via Laietana, 14. Població 08003 Barcelona.
c) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils d’acord amb
el que disposa l’art. 50 de la llei de contractes del sector
públic.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte
o programa finançat amb fons de la Unió Europea: No
Cap del servei de contractació i compres

