AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA
GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL i DE SEGURETAT SOCIAL PER A l’AJUNTAMENT
D’ASCÓ

1. JUSTIFICACIÓ I NECESSITAT
Aquest contracte pretén externalitzar el servei de Gestoria i Assessorament Laboral per a
cobrir les necessitats administratives de l’Ajuntament d’Ascó.
L’Ajuntament d’Ascó té capacitat per organitzar-se i prestar els serveis públics d’acord amb la
normativa, és per aquest motiu que està legitimat per a contractar el servei de de gestoria i
assessorament laboral.
2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
El departament de RRHH de l’Ajuntament d’Ascó no disposa de cap programa de gestió de
nòmines i tampoc dels mitjans humans adequats suficients per prestar el servei requerit, és
per aquest motiu que s'opta per externalitzar la seva prestació, atès que hi ha empreses amb
una activitat social adequada i especialitzada per desenvolupar l'objecte del contracte i donar
resposta de forma eficaç a les necessitats requerides.
3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es determinarà per l’òrgan de contractació

L’objecte és la contractació del SERVEI de contractació d’una empresa de SERVEIS DE
GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL per a cobrir les necessitats de
l’Ajuntament d’Ascó
5. LOTS
D’acord amb l’article 99.3 i 116.4 g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (a partir
d’ara, LCSP) no es considera procedent la divisió del contracte en lots ja que l’execució
independent per una pluralitat de contractistes diferents impossibilita la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic, ja que es tracta de prestacions que per la seva naturalesa i
característiques – totes elles formen un sistema interrelacionat-, s’entenen com una unitat i
són tècnicament indissociables unes de les altres i no és possible coordinar la seva execució
per una pluralitat de contractistes diferents.
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4. OBJECTE DEL CONTRACTE
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6. CODI CPV
79631000-6 Serveis de personal i nòmines
79140000-7 Serveis d’assessoria i informació jurídica

7. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
El plec de prescripcions tècniques serà elaborat pels Serveis Jurídics de l’Ajuntament d’Ascó.
Contindrà la totalitat de les prestacions que constitueixen l’objecte del contracte, permetrà a
les empreses l’accés en condicions d’igualtat al procediment de contractació i es formularà
tenint en compte les regles de l’article 126.5 LSCP.
8. DURADA
D’acord amb l’article 29 de la LCSP, la durada inicial del contracte es fixa per un període de dos
anys (24 mesos) a comptar des de la data que s’indiqui en el contracte.
Aquest contracte es podrà prorrogar anualment (12 mesos) fins un màxim de dos anualitats
(24 mesos).
9. SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
No es contempla.
10. FINANÇAMENT

Es tracta de despesa corrent i de funcionament dels serveis, i de caràcter recurrent i periòdic.
11. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
- Valor estimat del contracte (VEC) és de 111.777,60 € (IVA exclòs) desglossat de la següent
manera:
CONCEPTE
Durada inicial del contracte
- Primera anualitat: 25.404 €
- Segona anualitat: 25.404 €
Possibles pròrrogues
- Tercera anualitat: 25.404 €
- Quarta anualitat: 25.404 €
Modificacions previstes
(20% del preu del contracte referit a la duració inicial

IMPORT (IVA exclòs)
50.808 €

50.808 €

10.161,60 €
2

Codi Validació: 6HXQYRZDWW59ZY3H6E3AC4SLP | Verificació: https://asco.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 16

El compte comptable en el qual s’imputaran les despeses corresponents a aquest contractes
és: 2022/01/929/22799/01
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del contracte)
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

111.777,60 €

El VEC s’ha calculat tenint en compte el número previst de treballadors (101 treballadors)
per un preu de 17 euros mensuals/treballador (17 x 101 x 12).
Així mateix, s’hi ha afegit un cost de 4.800 euros en relació als servei de RRHH d’acord amb el
que determina el plec de prescripcions tècniques.
La despesa màxima estimada mensual per treballador respecte aquest contracte és de 17
euros mensuals per treballador i pel servei de recursos humans un màxim de 4.800 euros
anuals.
Qualsevol oferta superior a 17 euros/treballador al mes i de 4.800 euros/any pel servei
d’assessorament, serà automàticament rebutjada.
12. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
-Pressupost base de licitació:

ANUALITAT
Primera anualitat
Segona anualitat
TOTAL
PRESSUPOST
LICITACIÓ

BASE IMPOSABLE
25.404 €
25.404 €
BASE 50.808 €

IVA (21%)
5.334,84 €
5.334,84 €

TOTAL AMB IVA
30.738,84 €
30.738,84 €

10.669,68 €

61.477,68 €

Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació del
contracte, i les ofertes que superin aquest preu màxim (segons l’establert al quadre de
característiques, l’oferta econòmica) seran automàticament rebutjades i excloses de la
licitació.
Aquests valors han estat estimats d’acord amb els preus habituals del mercat actual, en funció
de la despesa real d’exercicis anteriors, així com ateses el nombre, estat i característiques dels
serveis a prestar.
Les ofertes han d’expressar el preu per treballador, de manera que la facturació mensual serà
la resultant d’aplicar el preu unitari pel nombre de treballadors de plantilla del mes de
referència. A banda, s’aplicarà l’IVA al tipus vigent.
Aquest import no implica una despesa màxima sinó un valor estimat pel volum de negocis que
pot generar l’empresa adjudicatària durant la durada establerta del contracte. En cap moment
l’empresa adjudicatària pot establir aquest pressupost com un objectiu de facturació, la qual
3
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El pressupost base de licitació és 61.477,68 € (IVA inclòs), desglossat en les següents anualitats
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se’n derivarà dels serveis que finalment presti en funció de necessitats i disponibilitats, fet a la
vegada que no crearà a l’empresa adjudicatària una perspectiva de negoci no atesa que motivi
reclamacions, indemnitzacions o compensacions per no assoliment de xifres de facturació
mínimes de negoci en la prestació d’aquest servei.

El desglossament del pressupost base de la licitació és el següent:
COSTOS ANUALS DIRECTES
Costos salarials
TOTAL (suma costos directes)

PREU PER ANY
22.863,60 €
22.863,60 €

COSTOS ANUALS INDIRECTES
Despeses generals d’estructura (4 %)
Benefici industrial (6%)
TOTAL (suma costos indirectes)

1.016,16 €
1.524.24 €
2.540,40 €

TOTAL DE COSTOS ANUALS DEL CONTRACTE (directes + indirectes)

25.404,00 €

13. REVISIÓ DELS PREUS
No s’admet
14. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

D’acord amb l’article 116.4.a de la LCSP, s’ha escollit el procediment obert per ser el que
gaudeix de més transparència i ofereix una major concurrència competitiva, complint amb els
principis de l’article 1 de la LCSP.
15. CONTRACTE RESERVAT
No correspon.
16. HABILITACIÓ PROFESSIONAL
No correspon.
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La contractació de l’execució dels serveis objecte del present Plec s’adjudicarà pel procediment
obert i tramitació ordinària, i no subjecte a regulació harmonitzada.
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17. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP els licitadors han de declarar, mitjançant el
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), la solvència econòmica i financera, amb els
següents mitjans:
- Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un
import mínim d’una vegada i mitja el valor anual del contracte. Es considerarà suficient
solvència tenir un volum de negoci anual igual o superior a 38.106 €.
- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil o, en el seu cas, el
compromís de contractació per un import igual o superior a 112.000€/sinistre.
18. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en els contractes de serveis, la
solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d’acreditar-se tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:
- La relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que
constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els últims 3 anys que inclogui
l’import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Almenys l'import anual acumulat
en l'any de major execució haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del
contracte (17.782,80 €).

- Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans materials i/o
personals.
- Relació del personal adscrit al servei que haurà de comptar amb la formació i qualificació
necessària per al desenvolupament el contracte
La prestació del present contracte s’haurà de dur a terme com a mínim amb un professional
(de personal propi o subcontractat) amb la següent titulació:
•
Una persona amb la titulació de llicenciat o grau en Dret, Ciències del Treball o
Relacions Laborals amb un mínim de deu anys d’experiència en l’àmbit de gestió de nòmines i
assessorament laboral en l’àmbit de l’administració pública
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En aquesta relació per acreditar la solvència NO s’han d’incloure la relació dels contractes que
són objecte de valoració com a criteri d’adjudicació formula automàtica, lletra C).
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D’acord amb l'article 90.4 de la LCSP, en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada,
quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o diversos mitjans.
19. CLASSIFICACIÓ
No és exigible.
20. VARIANTS
No s’admeten.
21. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
El contracte s’adjudicarà a la proposició més avantatjosa, essent la que presenti una millor
relació qualitat-preu. Les ofertes es valoraran, sempre que la documentació aparegui
correctament acreditada, d’acord amb els següents criteris, que apareixen per ordre de
prelació, i que es ponderaran en funció del barem previst per a cadascun.
A continuació, es descriuen els criteris de selecció i valoració de les ofertes. La puntuació
màxima serà 100 punts, i es distribueixen de la forma següent:
A) CRITERIS BASATS EN JUDICIS DE VALOR SUBJECTIUS (Fins a 35 punts) SOBRE B:

Es valorarà la memòria descriptiva de prestació del servei presentada per cada licitador, en la
qual s’hauran d’incloure, entre d’altres aspectes, els següents amb un índex, seguint els
següents punts:
1) Metodologia de treball (fins a 20 punts):
En aquest apartat es valoraran les propostes metodològiques que presentin les empreses
licitadores, de conformitat amb els següents subcriteris:
i.

Migració, traspàs i custodia de documentació (fins a 4 punts)

En la memòria tècnica es valorarà la claredat i la presentació de la oferta tècnica, el
desenvolupament de l’explicació de com es farà el traspàs i la migració de dades, com també el
traspàs de la documentació. La recepció i custodia de la documentació, així com els criteris
arxivístics dels expedients físics i digitals. Com es realitzarà el traspàs de la informació a
l’Ajuntament d’Ascó

6

Codi Validació: 6HXQYRZDWW59ZY3H6E3AC4SLP | Verificació: https://asco.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 16

Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una millor oferta del servei, atenent
a les necessitats descrites en el plec de prescripcions tècniques, valorant-se d’acord amb els
següents criteris:
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DESCRIPCIÓ
Contingut i desenvolupament ben definit i detallat atenent als serveis a
realitzar
Contingut esquematitzat però sense aprofundir
Contingut poc adequat, atenent als serveis a prestar
Contingut inadequat, atenent als serveis a prestar
ii.

PUNTUACIÓ
3,1 – 4 punts
2,1 – 3 punts
1,1 – 2 punts
0 – 1 punt

Servei de gestió i tramitació (fins a 8 punts)

En la memòria es valorarà la claredat i la presentació de l’oferta tècnica, com es desenvoluparà
el servei, segons els tipus de descrites en el PPT, com també la resolució de les incidències que
es puguin presentar en qualsevol moment de la prestació
DESCRIPCIÓ
Contingut i desenvolupament ben definit i detallat atenent als serveis a
realitzar
Contingut esquematitzat però sense aprofundir
Contingut poc adequat, atenent als serveis a prestar
Contingut inadequat, atenent als serveis a prestar
iii.

PUNTUACIÓ
6,1 – 8 punts
4,1 – 6 punts
2,1 – 4 punts
0 – 2 punt

Servei d’assessorament i acompanyament (fins a 4 punts)

DESCRIPCIÓ
Contingut i desenvolupament ben definit i detallat atenent als serveis a
realitzar
Contingut esquematitzat però sense aprofundir
Contingut poc adequat, atenent als serveis a prestar
Contingut inadequat, atenent als serveis a prestar
iv.

PUNTUACIÓ
3,1 – 4 punts
2,1 – 3 punts
1,1 – 2 punts
0 – 1 punt

S’adjuntarà un esquema temporal amb el calendari de la prestació dels diferents
serveis i per tasques (fins a 4 punts)

En aquest apartat de la memòria es valorarà la periodificació de les tasques a realitzar en
relació a aquelles que siguin recurrents (per exemple, l’elaboració d ela nomina mensual) o, en
aquelles tasques no recurrents, la capacitat de resposta amb el menor temps possible a les
consultes o informes que siguin demanats per l’Ajuntament d’Ascó, sense que la minoració del
temps pugui implicar el risc de pèrdua de qualitat de la resposta, es valorarà de la següent
forma:
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En la memòria es valorarà la claredat i la presentació de l’oferta tècnica, els Serveis
d’Assessorament i acompanyament, la descripció de com desenvoluparà les seves tasques el
coordinador tècnic, la seva disponibilitat, també el format i la periodicitat de la informació
periòdica de totes les novetats que sorgeixin que afectin al marc jurídic laboral de l’empleat
públic de l’ajuntament d’Ascó
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DESCRIPCIÓ
Calendari detalla i que s’acull correctament a les necessitats de
l’ajuntament
Calendari esquematitzat però amb manca d’informació
Calendari poc adequat, atenent als serveis a prestar
Calendari inadequat, atenent als serveis a prestar

PUNTUACIÓ
3,1 – 4 punts
2,1 – 3 punts
1,1 – 2 punts
0 – 1 punt

2) Estructura de l’empresa i mitjans efectius humans (fins a 15 punts):
Es valorarà l’estructura de l’empresa i els mitjans efectius humans destinats a aquesta finalitat.
D'acord amb els següents subcriteris:
i.

Especificació dels treballadors adscrits a la prestació del servei, indicant la seva
categoria professional, titulació acadèmica i el percentatge de dedicació al servei.
Es valorarà especialment la inclusió en la seva plantilla de llicenciats o graduats en
dret, graduats socials i/o diplomats o graduats en relacions laborals, que acreditin
titulació específica, màster o postgrau oficial, en la gestió de RRHH del sector
públic i de Dret Laboral aplicable al personal laboral al servei del sector públic,
alhora l’acreditació del coneixement del marc jurídic i institucional del sector
públic de l’Ajuntament d’Ascó (fins a 5 punts).

ii.

Personal estructural i general de l’empresa que donarà suport tècnic, logístic i
administratiu al personal adscrit (fins a 5 punts).

iii.

Acreditació de la capacitat tècnica de resposta immediata, equip i organització
davant de qualsevol eventualitat urgent que requereixi disposar de la seva
intervenció, inclús davant d’organismes oficials o tercers (fins a 5 punts).

B) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MITJANÇANT FORMULA (Fins a 65
punts) SOBRE C:
1) Preu unitari de gestió per empleat al mes (fins a 40 punts)
CONCEPTE
Gestió/tràmits per treballador al mes

PREU MENSUAL
Oferta – Euros (sense IVA)

(ImpLic – Oferta) x 40
P1 = ----------------------------------(ImpLic –Ofmin)
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En relació al personal estructural i general de l’empresa es valorarà l’organització
dels equips de treball en allò relatiu als treballadors que donaran el servei a
l’ajuntament d’Ascó.
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On
P1 = Puntuació de l’apartat
ImpLic = preu de la licitació per aquest concepte
Oferta = preu oferta que es valora
Ofmin = preu oferta més baixa
La puntuació màxima serà per a l’oferta que presenti el preu mensual més baix segons la
formula.
En el cas que el licitador no millori el preu anual de licitació, seva oferta serà puntuada amb 0
punts.
Les puntuacions s’arrodoniran a 2 decimals.
Quedaran excloses del procediment de licitació, aquelles ofertes que presentin un import
superior a l’establert com a pressupost de licitació.
2) Preu anual per l’assessorament laboral (fins a 20 punts)
(ImpLic – Oferta) x 20
P2 = ----------------------------------(ImpLic –Ofmin)
On

La puntuació màxima serà per a l’oferta que presenti el preu anual més baix segons la formula.
En el cas que el licitador no millori el preu anual de licitació, seva oferta serà puntuada amb 0
punts.
Les puntuacions s’arrodoniran a 2 decimals.
Quedaran excloses del procediment de licitació, aquelles ofertes que presentin un import
superior a l’establert com a pressupost de licitació.
3) Certificats o qualsevol altra acreditació de la bona execució en gestió laboral i
d’empleats públics pel sector públic (fins a 5 punts)
La puntuació s'atorgarà segons la següent fórmula:
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P1 = Puntuació de l’apartat
ImpLic = preu de la licitació per aquest concepte
Oferta = preu oferta que es valora
Ofmin = preu oferta més baixa
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1. Certificats o qualsevol altra acreditació de la bona execució en gestió laboral
pel sector públic de tres o més serveis : 5 punts
2. Certificats o qualsevol altra acreditació de la bona execució en gestió laboral
pel sector públic de dos serveis: 3 punts
3. Certificats o qualsevol altra acreditació de la bona execució en gestió laboral
pel sector públic d’un servei : 1 punts
4. No s’aporta cap certificat: 0 punts.
Als efectes de valorar aquest criteri, no es tindran en compte els contractes aportats per
acreditar la solvència tècnica.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores
s’estarà a allò previst per l’article 147.2 LCSP i s’aplicaran el següents criteris de desempat per
ordre de prelació:
- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.
22. BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 80% de la puntuació total.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi el criteri següent:

Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:
1.

Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
11
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a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix
els dos criteris següents:

AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)
puntuacions:


Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions:



Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que
no han estat excloses.

23. COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
No aplica.
24. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Un 20% del preu del contracte en els següents supòsits:

-

per tal de cobrir contractacions de personal que superin el nombre estimat en el
contracte, en més del 10% del nombre estimat d’empleats públics
la incorporació de la gestió de personal d’organismes autònoms i/o ens dependents de
l’Ajuntament d’Ascó
increment de necessitats d’assessorament en matèria de RRHH i en especial, el
nombre d’hores de presencia del/la Coordinador/a Tècnic de l’adjudicatària.

No es considerarà modificació contractual, quan el nombre d’empleats públics es modifiqui, a
l’alça o la baixa, en el 10% del nombre estimat previst
25. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
-

Manteniment, durant tota l’execució del servei, de les condicions laborals i socials a les
que l’adjudicatari es comprometi a la seva oferta.
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones de les persones destinades a l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons conveni que sigui d’aplicació.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix el responsable del contracte o
l’òrgan de contractació podrà requerir al òrgan de representació dels treballadors que
informin al respecte.

- L’empresa adjudicatària durant l’execució del contracte ha de garantir:
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-

AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)
-

-

-

Que no s’utilitza llenguatge o imatges sexistes, que atemptin contra la igualtat de les
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que
no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels
animals.
Que la comunicació no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació
i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies
personals o socials.
Que en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, s’eviti
l’exaltació de la violència.

- Protecció de dades – cessió de dades:
Atès que per l’execució del contracte el contractista haurà de tractar dades personals per
compte de l’òrgan de contractació, d’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic el contractista tindrà la
consideració d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general de
protecció de dades, assumint les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament i a l’article
33 LOPDGDD. Seguirà de manera estricta les instruccions de l’òrgan de contractació en relació
al tractament de les dades, mesures de seguretat, atenció a l’exercici dels drets de les
persones interessades, confidencialitat i resta d’obligacions previstes a l’esmentada normativa.
El contractista, en qualitat d’encarregat del tractament, destinarà les dades exclusivament a la
finalitat de prestar el servei de gestoria laboral, assessorament laboral.

Atès que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat d’encarregat del
tractament, s’efectuarà en servidors propis o contractats a l’efecte pel contractista, en la
formalització del contracte presentarà una declaració responsable en la que informarà de la
ubicació dels servidors i dels serveis que es prestaran associats a aquests servidors.
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte i el seu
incompliment és causa de resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1
lletra f) de la LCSP
26. PENALITATS ESPECÍFIQUES
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, en cas de compliment defectuós de la prestació objecte
del contracte o d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució es
podran acordar la imposició de les següents penalitats:
Tipificació d’incompliments:
13

Codi Validació: 6HXQYRZDWW59ZY3H6E3AC4SLP | Verificació: https://asco.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 16

En el cas que es subcontractessin treballs propis de l’encàrrec del tractament, el
subcontractista quedarà obligat només davant el contractista principal que assumirà, per tant,
la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Ajuntament d’Ascó, de conformitat
estrictament amb els documents descriptius del contracte i als termes del contracte. El
coneixement per part de l’ajuntament d’Ascó dels subcontractes celebrats o les autoritzacions
a la subcontractació que atorgui, no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.

AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

Els incompliments en què pot incórrer l’adjudicatari en la prestació dels treballs es qualificaran
com a lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla a continuació:
1.- Incompliments lleus:
a) L’omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del
servei contractat, en el termini màxim de 24 hores des del seu coneixement.
b) La falta de respecte al públic, als treballadors
c) L’abandonament del lloc de treball sense causa justificada o el servei durant la
jornada. Si a conseqüència d’aquest abandonament s’ocasiona un perjudici de consideració als
usuaris o al personal dels centres, o és causa d’accident, la falta pot considerar-se greu o molt
greu.
d) Les petites negligències en la realització del treball. Quan l’incompliment de
l’anterior origina conseqüències de gravetat en la realització del servei, la falta es pot
considerar greu o molt greu.
e) En general, qualsevol altra actuació o incompliment de les condicions del plec de
clàusules, què pugui ocasionar perjudici al servei i que no es contempli en els apartats
següents.
f) La demora en la prestació del servei.

a) La modificació del servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia.
b) Incompliment de les decisions preses pel responsable del departament de RRHH que
impliquin una despesa per l’ajuntament d’Ascó.
c) La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament d’Ascó
d) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofert.
e) Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte,
així com de les seves circumstàncies contractuals, sense prèvia autorització de l’ajuntament
d’Ascó
f) Qualsevol altre incompliment del contracte que causi un perjudici greu al servei.
g) L’incompliment de les condicions tècniques establertes en l’oferta i/o dels mitjans
tècnics oferts, així com del projecte tècnic presentat (i que se’n derivi una inadequada
realització del servei o un servei de qualitat inferior respecte a l’establert).
h) No poder localitzar al tècnic responsable de l’empresa adjudicatària durant el servei.
i) La realització de tres incompliments lleus.
j) L’entrega de la nòmina mensual o pagues extres amb 24 hores de retard sobre la
data programada
k) Presentar fora de termini qualsevol model fiscal, laboral o de Seguretat Social,
d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable.
l) No fer acte de presencia a les reunions programades a la seu de l’ajuntament d’Ascó,
sense causa justificada.
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2. Incompliments greus:

AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)
m) No donar resposta a les consultes, peticions d’informe i entrega de documentació
en els terminis que figurin en el contracte.
3.- Incompliments molt greus:

27. CAUSES DE RESOLUCIÓ
a) La demora en l’inici de les prestacions.
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
c) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec
i en el de prescripcions tècniques.
d) L'incompliment de les clàusules i obligacions especials del contracte incloent les
condicions especials d’execució, quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció
greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials,
sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.
e) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no
siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi
tingut coneixement amb ocasió del contracte.
15
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a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de de l’ajuntament d’Ascó, relatives
a la prestació del servei. Per reiteració s’entendrà l’incompliment de tres o més ordres.
b) Paralització o interrupció del servei per motius no justificats.
c) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per a la realització dels serveis.
Incompliments d’horaris.
d) No presentar-se al lloc de treball en les demandes programades per de
l’ajuntament d’Ascó
e) La inexistència o falta de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil que empari
els riscos i responsabilitats de l’adjudicatari en l’execució del servei.
f) Falta d’aprovisionament dels materials/documents necessaris pel servei
g) El retard sistemàtic i comprovat en la prestació del servei (més de tres advertències
escrites de l’ajuntament d’Ascó ).
h) Frau, falsedat, abús de confiança i deslleialtat en la forma de prestació del servei.
i) La comissió de furts o robatoris durant l’exercici de les seves tasques.
j) La violació del secret de correspondència o de documentació dels centres i
dependències, o de les persones, en els locals i instal·lacions de les quals es realitzen entre les
empreses que contracten l’esdeveniment.
k) Els maltractaments de paraula o d’obra, o falta greu de respecte i consideració a les
persones en les instal·lacions de l’ajuntament d’Ascó.
l) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l’ajuntament d’Ascó, relatives a la
prestació del servei. Per reiteració s'entendrà l'incompliment de tres o més ordres.
m) Incompliment de l’obligació de prorrogar el contracte.
n) La realització de tres infraccions greus.

AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)
f) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
quan produeixi un perjudici molt greu.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 313 de la LCSP.
28. CESSIÓ DEL CONTRACTE
S’admet, en els supòsits de successió en la persona del contractista (fusió, escissió, aportació o
transmissió d’empreses o branques d’activitat), prèvia comunicació a l’Ajuntament d’Ascó i
sempre que l’entitat resultant compte amb la solvència necessària segons el plec
administratiu.
S’admet la cessió del contracte:
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l'adjudicatari a un tercer,
prèvia autorització de l’Ajuntament d’Ascó, sempre que les qualitats tècniques o personals del
cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, quan es compleixin els
requisits establerts a l’article 214.2 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de
la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la
cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
29. SUBROGACIÓ
No aplica.
30. SUBCONTRACTACIÓ

Ascó, a la data de l'última de les signatures electròniques
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S’admet d’acord amb els límits previstos per llei, i prèvia autorització de l’Ajuntament d’Ascó.

