Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

CONTRACTE DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI

Departament: Secretaria
Exp. Núm.: 647/2021
Tramitació ordinària

Tramitació urgent

AN N E X 1. Q U AD R E R E SUM
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Moià
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Secretaria
SERVEI GESTOR: Regidoria d’Esports
Adreça de l’òrgan de contractació: Plaça Sant Sebastià 1, Moià (08180)
Telèfon: 93.830.00.00
Fax: Adreça de correu electrònic: ajuntament@moia.cat
B.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4)
Consultes preliminars del mercat: SI
NO
Data publicació al perfil del contractant:
Informació sol·licitada:
Empresa

CIF

Concepte

C.- OBJECTE DEL CONTRACTE (Clàusula 5)
Descripció: El proveïment dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic a la piscina
descoberta del municipi de Moià durant la temporada d’estiu de 2021,amb prorroga temporada 2022.

SI

Codi CPV:

Contracte tracte successiu (DA 33a LCSP):
NO

92620000-3

SI

NO

Descripció CPV:
Serveis relacionats amb els esports

Codi NUTS: ES512
D.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6)
Necessitats administratives del contracte:
Queden recollides en l’informe de Necessitats i al Plec de Prescripcions tècniques.
Consideracions socials, mediambientals i d’innovació del contracte:
Queden recollides en l’informe de Necessitats i al Plec de Prescripcions tècniques.
Aquestes consideracions es podran incloure com a criteris de solvència, d’adjudicació o com a
condicions especials d’execució. En particular, en el cas de les condicions especials d’execució, la Llei
de Contractes del Sector Públic 9/2017 imposa la obligació d’establir-ne en el plec almenys una,
estipulada en la clàusula 18 d’aquest annex 1.
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Contracte mixt:
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E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7)
Possibilitat de licitar per lots:
SI

NO

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:
LOT 1

CPV

LOT 2

CPV

LOT 3

CPV

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta:
Justificació de l’elecció anterior:
Limitació del número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:
Justificació de l’elecció anterior:
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar:
1.
2.
3.
S’admet la reserva de lots:
SI

NO

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball:
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció:
Lot/s reservat/s a d’altres Altres organitzacions segons DA. 48 LCSP:
S’admeten ofertes integradores:
NO

F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8)
Admissió:
SI

NO

Elements:
Condicions:
G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9)
Import

Tipus d’IVA aplicable: 21%
Import IVA

Pressupost de licitació
( IVA inclòs)

12.200,00€

2.562,00€

14.762,00€
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SI

Condicions i combinació de lots:
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H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10)
Pressupost base de licitació (sense IVA)
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat

12.200,00€
0,00€
12.200,00€
0,00€
24.400,00€

I. FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11)
A tant alçat:
SI

NO

Determinació per components de la prestació / unitats d’execució o de temps:
SI

NO

Detall modalitats (excepte tant alçat):
Concepte

Preu sense IVA

IVA __ %

Preu amb IVA inclòs

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Altres modalitats (honoraris per tarifes, combinació de diverses modalitats):
S’admet variació de preus per objectius:
SI

NO

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació:

J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)
Ajuntament de Moià
100%
Altres
0%
Tramitació anticipada

Exercici
2021

NO

Aplicació
pressupostària
07-3410-22799

Descripció
Altres treballs realitzats per altres empreses i
professionals

Total (IVA inclòs)*
12.200,00€

*Segons la Llei 37/1992, 28 de desembre, aquest servei està exempt d’IVA per l’Administració local.
Forma de pagament: transferència bancaria
Òrgan de contractació
Òrgan en matèria de
comptabilitat
Destinatari de la prestació
(unitat tramitadora)

Ajuntament de Moià

CODIGO DIR 3

L01081385

Ajuntament de Moià

CODIGO DIR 3

L01081385

Ajuntament de Moià

CODIGO DIR 3

L01081385

K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)
Termini: Anualitat 2021 (19 de juny a 5 setembre, ambdós inclosos)
Inici previst de la prestació contractual (si no és la data de la formalització):
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SI

€
€
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Terminis parcials d’execució:
SI

NO

Indicació terminis parcials:
Pròrrogues previstes:
SI

NO

Detall pròrrogues: Anualitat 2022 ( 18 de juny a 4 de setembre, ambdós inclosos)
L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15)
Fórmula:
SI
NO
M.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16)
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :
SI

NO

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació:

Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP:
- Annex ____

2.

3.

Garantir i responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi i de
les conseqüències que es puguin produir per l’Ajuntament de Moià o per a tercers, com a
conseqüència de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució
del contracte. L’empresa adjudicatària respondrà directa i solidàriament en relació a l’Ajuntament de
Moià i enfront a tercers pels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment de llurs obligacions.
Seguir les indicacions del Responsable del Contracte a l’hora d’organitzar l’execució dels treballs
contractats.

4.

Prestar els serveis segons les condicions establertes en el Plec o els indicats pel Responsable del
Contracte.

5.

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.

6.

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas
anualment, li sigui requerida per la persona responsable del contracte respecte l’efectiu compliment
de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de
persones amb discapacitat la contractació de persones amb particulars dificultats d'inserció al
mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses
d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

7.

Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

8.

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment
de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
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N.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)
1. Garantir l’absoluta confidencialitat de la documentació rebuda, prenent la responsabilitat de no
divulgar, ni fer altre ús que el relacionat amb l’objecte del contracte.
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9.

L'adjudicatari haurà establir mesures d'afavoriment de la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral de les persones adscrites a l'execució del Contracte conforme estableix la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

O.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)
1. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal;
també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i la persona responsable del
contracte.
2.

Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil simultàniament amb la
formalització del contracte, o amb anterioritat.

3.

Acreditar el compliment en el marc de les mesures sanitaries que dictin les autoritats sanitaries a
conseqüència de la Covid-19.

4.

El pagament mensual del salari al treballadors adscrits al present contracte. En el cas que es retardi
en més de 2 mesos, podrà ser causa de resolució del contracte.

5.

Acreditar abans de l’inici del contracte la formació en salvament aquàtic, d’acord amb la normativa
legal.

6.

Certificat acreditatiu de la inexistència d’antecedents penals de tot el personal que realitzi les
tasques del servei de socorrisme aquàtic i vigilància de la piscina.

P.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19)
Admissió subcontractació
SI

Percentatge màxim autoritzat:

NO

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació:
Admissió pagament directe a subcontractistes:
NO

Q.- PENALITATS (Clàusula 21)
Incompliment
1. Incomplir amb la confidencialitat de la
documentació rebuda.
2. Incomplir amb les indicacions dictades
del Responsable del Contracte.
3. Prestacions dels treballs obviant la neteja
total d’espais, o amb mancances evidents
i insuficiències constatables.
4. Incompliment de les condicions especials
d’execució de consideració laboral i
social.
5. Incompliment 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.
6. Reiteració en la realització de 2 faltes
greus.

Graduació (lleu/greu)
Lleu

Penalitat
Fins un 3% del preu del
contracte

Lleu

Fins un 3% del preu del
contracte
Fins un 6% del preu del
contracte

Greu

Greu

Fins un 6% del preu del
contracte

Greu

Fins un 6% del preu del
contracte

Molt greu

Fins a un 10% del preu
del contracte
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SI
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R.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)
Import mínim assegurat que determina el Plec de clàusules administratives i al Plec de prescripcions
tècniques.
S.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)
Titulars
Membres
(noms i cognoms / càrrec)
Presidència
Gabriel Roselló, regidor d’Esports
Secretaria
Mireia Claramunt Humet, Tècnica de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Vocal
Joan Manso Bosoms, Secretari
Vocal
Lluís Solé Diez, Interventor
T.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25)
Contracte reservat
Percentatge mínim reservat:
SI

Lot/s:

NO

Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30%
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 %
Organitzacions que compleixen les condicions de la Disposició addicional 48a de la LCSP:

U.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 31)
Admissió proposta mitjançant arxiu electrònic
SI

NO

REGISTRE: Les proposicions es presentaran mitjançant arxiu electrònic en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Moià a través de l’eina de Sobre Digital
Adreça correu electrònic: ajuntament@moia.cat
Acceptació presentació electrònica d’ofertes
NO

Presentació sol·licituds: català i castellà
Termini màxim: 10 dies hàbils
Obertura dels sobres
Data i hora
Obertura sobre únic
La data d’obertura
s’informarà a través
del perfil del
contractant

Lloc
Per mitjans telemàtics

V. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 32)
Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant
Fórmula
fórmula
1. Millora del preu de licitació
Segons la formula següent:

Ponderació
100 punts
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W. PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
(Clàusula 33)
1
Consten descrits a l’informe de necessitats
X. TERMINI GARANTIA (Clàusula 42 )
Termini garantia: No s’exigeix termini de garantia.
Y. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 38 )
Mireia Claramunt Humet, tècnica de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Z. MODIFICACIONS CONTRACTUALS (Clàusula 39 )
1. No previstes.
AA. PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 46)
Òrgan competent en els procediments de recurs:
a) Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de
Barcelona.
Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Secretaria

Moià, a la data de la firma electrònica
Dionis Guiteras i Rubio
Alcalde
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Amb el vist-i-plau,
Joan Manso Bosoms
Secretari

