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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE GESTIÓ I FUNCIONAMET DE L’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL GINESTA
DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT
CLÀUSULA 1. Objecte i necessitats del contracte
L‟objecte del present contracte és determinar les condicions del servei de gestió integral i
funcionament de l'Escola Bressol Municipal Ginesta, del carrer Jacint Rius, 1-3 de Sant
Feliu de Llobregat.
Consisteix en el servei de gestió de l‟escola bressol que haurà d‟oferir, a més del servei
d‟escolarització, el servei de cuina/menjador, l‟acollida de matí i la permanència de tarda, el
casal d‟estiu i els serveis de manteniment i neteja com a serveis principals i aquells altres
que resultin complementaris i/o suplementaris.
La necessitat que satisfarà aquesta proposta de contractació és garantir la continuïtat del
servei de l‟escola bressol municipal Ginesta.
Atès que el contracte de gestió del servei de l‟escola bressol municipal Ginesta de
l‟adjudicatari actual de l‟escola municipal va finalitzar el passat 31 d‟agost del 2020, i tenint
en consideració que estava prevista la nova licitació del servei en el Pla de contractació
anual de l‟Ajuntament i que actualment l‟empresa concessionària està en període de
pròrroga forçosa, derivada de la situació excepcional de pandèmia, motiu pel qual no es va
poder gestionar la nova licitació del servei.
El fet de procedir a l‟esmentada contractació és per la necessitat de donar compliment als
compromisos i conveni entre la Generalitat i l‟Ajuntament d‟una banda i en segon lloc per la
necessitat de donar continuïtat al servei de l‟escola bressol municipal Ginesta, amb
l‟objectiu de garantir una major cobertura de la demanda de les famílies que sol·liciten plaça
d‟escola bressol per als seus infants i que ens permeti adequar-nos millor a les necessitats
d‟escolarització dels infants de primer cicle d‟educació infantil.
Atès que l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat manté actualment conveni amb el
Departament d‟Educació de la Generalitat de Catalunya, d‟assumpció de les competències
delegades en matèria de preinscripció i matriculació d‟alumnes a les llars d‟infants
sostingudes amb fons públics.
Atès que l‟Ajuntament no disposa del personal suficient (mitjans propis) per poder assumir la
tasca anteriorment descrita, de la prestació del servei de l‟escola bressol municipal Ginesta,
es proposa procedir a la contractació de tercers, tot d‟acord amb l‟objectiu d‟estabilitat
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pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d‟eficàcia, eficiència,
publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
D‟acord amb els principis exposats, es considera que l‟opció més eficient i eficaç que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d‟un servei
especialitzat del servei integral de gestió i funcionament de l‟escola bressol municipal
Ginesta.
A fi i efecte d‟assegurar la correcte prestació del servei, com la seva forma de prestació es
considera adient procedir a l‟aprovació de l‟expedient de contractació que asseguri la millor
relació qualitat preu per a la prestació del servei mitjançant la col·laboració d‟empreses
particulars i sota la modalitat de contracte de serveis
El servei objecte del contracte és i serà en tot moment de titularitat de l‟Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat i tindrà naturalesa de servei públic local.
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats
d‟interès públic que es persegueixen en l‟execució d‟aquestes, fet pel qual permet concloure
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals
a la finalitat requerida.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l‟objecte del contracte, la justificació
del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d‟adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) estan
acreditats en l‟expedient administratiu.
Els codis CPV, CPA i CCAE d‟aquest contracte són:
CPV: 80110000-8 Serveis d‟Ensenyança Preescolar
CPA: 85.10.10, Serveis d‟Educació Preprimària
CCAE: 8510 Educació Preprimària
Les prestacions objecte d‟aquest contracte s‟ajustaran a les determinacions del Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (PPT), als
reglaments i instruccions que pugui dictar l‟Ajuntament en aquest àmbit i a la normativa
vigent que sigui d‟aplicació.
El present plec i demés documents annexos revestiran caràcter contractual. En cas de
discordança entre el present plec i qualsevol de la resta de documents contractuals,
prevaldrà aquest plec.
CLÀUSULA 2. Règim jurídic i procediment d’adjudicació del contracte
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Aquest contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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. (d‟ara endavant LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d‟octubre, de contractes del sector públic (d‟ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d‟octubre, en tot allò no modificat ni derogat per
les disposicions esmentades anteriorment (d‟ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals i a la normativa de desenvolupament.
f) 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.
g) Bases d‟execució del pressupost.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l‟àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d‟aplicació; i
supletòriament al contracte li resulten d‟aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
D‟acord amb l‟objecte d‟aquest contracte, aquest es pot qualificar de contracte de serveis de
conformitat amb l‟article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic.
El contracte s‟adjudicarà per procediment obert, mitjançant l'aplicació de més d'un criteri de
valoració, en virtut d'allò que estableixen els articles 145, i 156 a 158 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, i tramitació ordinària. Atenent el VEC d‟aquest contracte es considera
sotmès a regulació harmonitzada tot d‟acord amb la previsió dels articles 19 i 22 LCSP.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d‟aplicació en l‟execució d‟allò pactat, no eximeix a l‟adjudicatari de la obligació de
complir-les.
CLÀUSULA 3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació d‟aquesta contractació serà de 520.230,45 €, exempt d‟IVA,
atesa l‟exempció d‟acord amb l‟article 20.1, causa d‟exempció novena, de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, l‟impost sobre el valor afegit (IVA).
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Aquest import de 520.230,45 € correspon a l‟import de 104.046,09€ d‟1 de juny a 31 d‟agost
de 2021 i a l‟import de 416.184,36€ corresponent al curs 2021-2022 d‟1 de setembre a 31
d‟agost de 2022.
El pressupost s‟ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes. Dins dels
costos directes, el càlcul de l‟esforç que s‟estima necessari per a la prestació objecte del
contracte s‟ha obtingut d‟acord amb el Conveni Col·lectiu de l‟àmbit estatal de centres
d‟assistència i educació infantil, aplicable.
Els esmentats costos salarials s‟han calculat a partir d‟una plantilla de treballadors/es amb
les categories professionals, i retribucions salarials atenent a la informació facilitada per
l‟actual empresa contractista i que es detalla a l‟annex IV del plec de prescripcions
tècniques.
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el
següent:
-Número de personal, per qualificació i/o categoria professional i número hores
destinats al servei en règim de jornada complerta/parcial.
-Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l‟objecte que integra el
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
El pressupost calculat pel curs escolar, s‟ha fet amb una estimació a tant alçat i que es
desglossa:
Concepte

Import

Costos directes

380.555,88 €

Despeses de personal docent i no docent
(sous i salaris, suplències, Formació, vestuari i altres
despeses de personal).
Despeses generals de subministraments i comunicacions:
electricitat, aigua, gas, telèfon (veu i dades)
Despeses de manteniment ordinari de tot el conjunt de les
instal·lacions.
Inclou les depeses necessàries per cobrir el manteniment
ordinari i preventiu
Despeses de jardineria
Inclou les despeses necessàries per cobrir la zones
enjardinades de les instal·lacions.
Despeses generals
Inclou les depeses de farmaciola, assegurances, prevenció
de riscos laborals i vigilància per a la salut del personal.

317.630,88 €

6

15.000 €
6.600 €

2.400 €

2.375 €

6.000 €

Despeses de funcionament
Inclou les despeses de material divers, educatiu, d‟oficina i
fungible.
Despeses del servei de neteja
Inclou les despeses necessàries per al servei de neteja,
materials i estris.
Despeses del servei de menjador
Inclou les despeses del servei de menjador dels àpats i els
costos de matèria primera.
Aquestes despeses estan calculades per un total aproximat
de 55-60 infants usuaris al servei de menjador.

6.550 €

24.000 €

Costos indirectes

35.628,48 €

Despeses de Direcció tècnica i administració
Benefici industrial ( màxim 8%) de les despeses directes del
servei
TOTAL COST SERVEI

5.184,00 €
30.444,48 €
416.184,36 €

El desglossament dels costos de personal per categoria inclou l‟increment que preveu el
conveni de referència (XII Conveni col·lectiu de centres d‟assistència i educació infantil. Codi
núm. 99005615011990. BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2019).
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. A tots els efectes, s‟entendrà que les ofertes
presentades pels licitadors comprenen, no només el preu del contracte, sinó també altres
tributs que li siguin d‟aplicació segons les disposicions de la normativa vigent.
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits
tots aquells conceptes previstos en l‟article 100 i concordants de la LCPS.
CLÀUSULA 4. Valor estimat del contracte
De conformitat amb l‟article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte a efectes de
determinar el procediment d‟adjudicació i altres condicions que se‟n deriven, és de
936.414,81€, tenint en compte tota la seva durada, les possibles pròrrogues i les
modificacions contractuals, amb la següent previsió màxima de despesa per períodes i
conceptes:
Any d’execució Pressupost
net prestació

Pressupost net
eventuals
pròrrogues

Pressupost net de
modificacions
amb increment del
cost econòmic

2021

242.774,21 €

-

2022

277.456,24 €

138.728,12 €

-

277.456,24 €

-

2023

7

Import

242.774,21
€
416.184,36
€
277.456,24

€
936.414,81
€

TOTAL

CLÀUSULA 5. Preu del contracte i forma de pagament
El preu del contracte serà el que resulti de l‟adjudicació del mateix. En el preu del contracte
es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que sigui d‟aplicació,
així com totes les despeses que s‟originin per l‟ adjudicatari com a conseqüència del
compliment de les obligacions contemplades en els plecs.
A continuació s‟indica el model de pagament contemplat pel contracte:
L‟adjudicatari expedirà la factura corresponent a la part del preu total de contracte que
pertoqui, en funció del exercici anual.
Exercici

Previsió Mesos Contracte

Previsió Despesa

Factura
mensual

2021

7 ( d‟ 1 de juny a 31 de
desembre 2021)
12 ( d‟1 de gener fins a 31 de
desembre de 2022)
8 ( d‟ 1 de gener fins a 31
d‟agost de 2023)
27

242.774,21 €

34.682,03 €

416.184,36 €

34.682,03 €

277.456,24 €

34.682,03 €

936.414,81 €

-

2022
2023
Total

El pagament del servei es realitzarà mitjançant pagaments parcials amb caràcter mensual.
Cada mensualitat correspondrà a una dotzena part de l‟import del contracte associat a una
anualitat.
L‟adjudicatari presentarà mensualment la factura electrònica a l‟Ajuntament per a la seva
conformitat.
El pagament de les factures es realitzarà d‟acord amb el calendari de pagaments previst per
l‟ Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.
El pagament a l‟empresa contractista s‟efectuarà contra presentació de factura expedida
d‟acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l‟article 198 de la LCSP, i d‟acord amb les especificacions requerides per
l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que es poden consultar
a
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=24095.
La forma de pagament de les factures per part de l‟Ajuntament serà per transferència
bancària d‟acord amb la normativa vigent.
CLÀUSULA 6. Existència de crèdit
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L‟import d‟aquest contracte va amb càrrec a les següents partides pressupostàries:
32301 22710- Prestació Serveis Suport- Centres 0-3, dels exercicis 2021, 2022 i 2023, amb
la següent previsió màxima de despesa que s‟haurà d‟ajustar segons la data real d‟inici del
contracte:
Exercici

Previsió Mesos Contracte

Previsió Despesa

2021
2022
2023
Total

7
12
8
27

242.774,21 €
416.184,36 €
277.456,24 €
936.414,81 €

Atès que aquest contracte és de caràcter pluriennal, l‟eficàcia del contracte, pels exercicis
corresponents, queda condicionada a l‟existència de crèdit adequat i suficient.
CLÀUSULA 7. Duració del contracte
La durada del contracte serà 27 mesos, des de l‟1 de juny de 2021 fins el 31 d‟agost del
2022, i podrà prorrogar-se, per acord de l‟òrgan competent, fins a un període màxim d‟un
curs més, d‟ 1 de setembre de 2022 fins a 31 d‟agost del 2023.
Atès que és interès d‟aquest Ajuntament la prestació successiva del servei, s‟haurà de
preveure l‟establert a l‟article 29.4 de LCSP, que disposa que quan al venciment del
contracte no s‟hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la
prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d‟incidències resultants
d‟esdeveniments imprevisibles per a l‟òrgan de contractació produïdes en el procediment
d‟adjudicació i hi hagi raons d‟interès públic per no interrompre la prestació, es podrà
prorrogar el contracte originari fins que comenci la execució del nou contracte i en tot cas
per un període màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions del contracte,
sempre que l‟anunci de licitació del nou contracte s‟hagi publicat amb una antelació mínima
de tres mesos respecte de la data de finalització de contracte originari.
CLÀUSULA 8. Perfil de contractant i notificacions telemàtiques
La informació relativa al present contracte que, d‟acord amb el que es disposa en aquest
plec, hagi de ser publicat a través del perfil de contractant podrà ser consultada en la
següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf
D‟acord amb l‟article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i l‟article 38 de l‟Ordenança de transparència i administració
electrònica de l‟ajuntament de Sant Feliu de Llobregat totes les notificacions i comunicacions
que realitzi l‟Ajuntament es practicaran a través de mitjans electrònics.
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Els licitadors hauran de comptar amb sistemes de signatura electrònica reconeguda o
quantificada i avançada basades en certificats electrònics qualificats de signatura
Electrónica que les permetin recollir les notificacions en la mateixa aplicació.
En el cas de que els sistemes informàtics assenyalats no estiguessin habilitats ,els licitadors
podrà presenta la documentació requerida mitjançant el registre que s‟indiqui en el
requeriment.
En cap cas, es podrà utilitzar el Sistema de notificacions telemàtiques ni cap altra aplicació
informàtica d‟enviament de documentació per a presentar les ofertes objecte de licitació, les
quals únicament es podran presentar per la plataforma VORTAL, al no poder garantir el
secret de les mateixes.
CLÀUSULA 9. Òrgan de contractació
L‟òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, i el
Decret d‟Alcaldia 2268 de data 19/06/2019 de delegació de competències, és la Junta de
Govern Local de l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
CLÀUSULA 10. Responsable del contracte
D‟acord amb l‟article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte al cap de
la Unitat d‟Informàtica, a qui li correspondrà:
1.- La direcció, inspecció, comprovació, coordinació i vigilància de l‟execució del contracte i,
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d‟assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, dins de l‟àmbit que aquests plecs li
atribueixin.
2.- Realitzar els informes (favorables o desfavorables) en el cas de modificacions de preus
no previstos, pròrrogues i finalització del contracte.
3.- Conformar les factures presentades per l‟adjudicatari del contracte.
4.- Emetre informe sobre els incompliments en l‟execució del contracte i formular proposta
d‟imposició de penalitat i/o de resolució.
El responsable del contracte podrà delegar en altres membres de l‟equip tècnic la
interlocució amb l‟adjudicatari per tractar els diferents àmbits tècnics del contracte.
CLÀUSULA 11. Criteris de valoració de les ofertes
Considerant l‟objecte del contracte, així com també totes les actuacions que l„integren, es
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar
els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s‟indica i justifica:

A

Criteris
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA
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Pes
60

A1
A2
B
B1
B2

Oferta econòmica
Incorporació de personal tècnic especialitzat
CRITERIS AVALUABLES DEPENDENTS D’UN JUDICI DE VALOR
Valoració del Projecte Educatiu de Centre
Valoració de la proposta d‟organització i gestió del servei
Total
ALUABLES DE FORMA OBJECTIVA:

50
10
40
20
20
100

A.CR
ITE
RIS
AV

A1. Oferta econòmica : fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa el 50% del
total de puntuació a obtenir.
Per la millor oferta respecte al pressupost base de licitació s‟atorgarà un màxim de 50 punts,
i a la resta d‟ofertes s‟assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i
com s‟estableix en aquesta fórmula:
P= 50 x Ofm/Of
P: puntuació obtinguda
Ofm: oferta econòmica mínima
Of: oferta econòmica corresponent al licitador que es valora
Addicionalment els licitadors hauran de presentar també preu del servei complert per un any
escolar comprés entre el 1 de setembre fins al 31 d‟agost de l‟any següent.
A2. Incorporació de personal tècnic especialitzat superior al mínim que estableix el plec de
prescripcions tècniques destinat a l‟execució dels treballs:
Fins a un màxim de 10 punts, la qual cosa representa el 10 % del total de puntuació a obtenir.
Per ofertar la figura de la vetlladora de suport en el cas que s‟escolaritzin infants amb
necessitats educatives especials greus i els serveis tècnics del Departament d‟Educació i
Infància de l‟Ajuntament en dictaminin la necessitat:
- (A) Vetlladora en horari de 9 a 12h ...............................................6 punts
- (B) Vetlladora en horari de 9 a 13h ...............................................8 punts
- (C) Vetlladora en horari de 9 a 13h i de 15 a 17 h ........................10 punts
B.- CRITERIS AVALUABLES DEPENDENTS D’UN JUDICI DE VALOR :
B1. Valoració del Projecte Educatiu de Centre, fins a un màxim de 20 punts, la qual cosa
representa el 20 % del total de puntuació a obtenir.
-

Valoració dels principis pedagògics continguts en el projecte educatiu, fins a 4
punts
Valoració del model de tractament de la diversitat de l‟alumnat i del model
d‟atenció als alumnes amb NEE, fins a 4 punts
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-

Valoració del model de relació amb les famílies, fins a 4 punts
Valoració del projecte lingüístic, fins a 4 punts
Valoració de la proposta del procés d‟adaptació dels infants, fins a 4 punts

B2. Valoració de la proposta d’organització i gestió del servei, fins a un màxim de 20
punts, la qual cosa representa el 20 % del total de puntuació a obtenir.
-

Valoració de la proposta organitzativa del servei bàsic d‟escola bressol, fins a 8 punts
Valoració de la proposta organitzativa dels serveis complementaris de l‟escola
bressol: acollida, menjador/descans, fins a 6 punts
Valoració de la proposta organitzativa del servei de casal d‟estiu, fins a 6 punts

Assignació de la puntuació als criteris avaluables dependents d’un judici de valor:
La valoració per a cada criteri que depengui d‟un judici de valor seria una d‟aquestes:
- “No compleix”: La puntuació seria del 0 % dels punts assignats als criteris o subcriteris de
valoració en qüestió. Aquesta valoració s‟utilitzarà quan la informació facilitada pel licitador
no compleixi els requisits establerts per l‟ Ajuntament al plec de prescripcions tècniques.
- “Parcialment conforme”: La puntuació seria del 50% dels punts assignats al criteris
o subcriteris de valoració en qüestió. Aquesta valoració s‟utilitzarà quan la informació
facilitada pel licitador no compleixi totalment els requisits establerts per l’ Ajuntament al plec
de prescripcions tècniques.
- “Compleix”: La puntuació seria del 100% dels punts assignats als criteris o
subcriteris de valoració en qüestió. S‟aplicarà aquesta valoració quan la proposta del
licitador respongui plenament als requisits establerts per l‟Ajuntament al plec de
prescripcions tècniques.
S‟atorgaria el màxim de la puntuació per a cada criteri tècnic atenent a la pertinència,
claredat, sistemàtica i detall en la presentació del contingut de la proposta, així com el seu
ajustament a les especificacions establertes als plecs.
Documentació subjecta als criteris de judici de valor que cal presentar
El Projecte Educatiu de Centre tindrà una extensió màxima de 40 pàgines escrites en lletra
Arial 11 amb interlineat simple i el contingut haurà d‟incloure els apartats següents:
- Principis pedagògics continguts en el projecte educatiu
- Project lingüístic
- Model de tractament de la diversitat de l‟alumnat i del model d‟atenció als
alumnes amb NEE
- Model de relació amb les famílies
- Proposta del procés d‟adaptació dels infants.
La proposta d‟organització i gestió del servei tindrà una extensió màxima de 55 pàgines
escrites en lletra Arial 11 amb interlineat simple i el contingut haurà d‟incloure els apartats
següents:
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- Proposta organitzativa del servei bàsic d‟escola bressol
- Proposta organitzativa dels serveis complementaris
- Proposta organitzativa del servei de casal d‟estiu
En cas que qualsevol dels documents superés l‟extensió indicada, nomé es valoraran les 55
pàgines.
CLÀUSULA 12. Ofertes anormalment baixes
Es consideraran ofertes anormalment baixes segons els criteris recollits a l‟article 85 del
Real Decreto 1098/2001 del Reglamento general de la Llei de contractes de les
administracions públiques i l‟establert a l‟art. 149 de la LCSP.
CLÀUSULA 13. Contractista. Requisits de capacitat i aptitud
13.1.- Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o
jurídiques, amb condició d‟empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d‟obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d‟incapacitat o prohibicions de
contractar determinats a la legislació vigent. L‟activitat de les esmentades empreses ha de
tenir relació directa amb l‟objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts
o regles fundacionals, i ha de disposar d‟una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, les empreses licitadores hauran de comptar amb
l‟habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització
de l‟activitat o la prestació que constitueixi l‟objecte del contracte.
Els requisits de capacitat, de solvència i d‟absència de prohibicions de contractar s‟han de
complir en el moment de presentació d‟oferta i s‟han de mantenir fins al moment de
l‟adjudicació i de formalització del contracte.
13.2.- Aquest contracte pot ser adjudicat a una unió d‟empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d‟empresaris (UTE) han d‟acreditar la
classificació o la solvència exigida, sí s‟escau, en aquest plec i/o conforme a les
prescripcions legals i reglamentàries vigents.
13.3.- No obstant el que s‟ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present
licitació les empreses que haguessin participat en l‟elaboració de les especificacions
tècniques relatives a aquest contracte si, aquesta participació, pogués provocar restriccions
a la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les
empreses licitadores.
Acreditació dels requisits de capacitat:
A ) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari/a:
A.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional
d‟identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d‟identificació fiscal (NIF) i
llicència d‟activitat professional si s‟escau.
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A.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i/o modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui
exigida per la legislació mercantil aplicable, s‟aportarà l‟escriptura o document de constitució,
de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de
l‟activitat de l‟empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
A.3. Per a les empreses no espanyoles d‟Estats membres de la Unió Europea, certificació
acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d‟empresaris/es autoritzats/des per
contractar establertes pels Estats membres, o presentació dels certificats comunitaris de
classificació.
A.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l‟apartat anterior, informe expedit per
la Missió Diplomàtica Permanent o oficina consular d‟Espanya del lloc del domicili de
l‟empresa.
A més, s‟hi haurà d‟acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent
d‟Espanya o de la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri d‟Economia sobre la
condició d‟Estat signatari de l‟acord sobre contractació pública de l‟Organització Mundial del
Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, o en cas
contrari, l‟informe de reciprocitat lliurat per l‟esmentada missió diplomàtica.
B) Documents que acrediten l’apoderament, si l‟empresari actua mitjançant representant
o es tracta d‟una persona jurídica:
B.1. Document públic d‟apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent,
en cas de resultar l‟oferta amb millor relació qualitat-preu, excepte quan l‟empresa licitadora
consti en el Registre Electrònic d‟Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l‟Estat (ROLECE).
B.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
C) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:
C.1. Cadascun de les empreses licitadores que la componen haurà d‟acreditar la seva
capacitat d‟obrar i solvència conforme als apartats anteriors, amb acompliment, si escau, del
que es disposa anteriorment.
C.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d‟un representant o apoderat
únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del
contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies de les
empreses licitadores que la subscriuen, la participació de cadascun d‟ells, i el compromís de
constituir-se formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris/es.
C.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l‟Administració competent. Només
en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d‟acreditar la seva constitució en escriptura
pública i aportar el NIF definitivament assignat.
C.4. L'agrupació temporal pot estar integrada per empresaris espanyols, estrangers no
comunitaris i/o estrangers comunitaris.
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C.5. Quan empreses que pertanyin a un mateix grup presentin diferents proposicions per a
concórrer individualment a l‟adjudicació del contracte, prèvia declaració al respecte, només
es considerarà per aplicar el règim d‟apreciació d‟ofertes desproporcionades o temeràries,
l‟oferta més baixa, d‟acord amb l‟article 86 del RGLC.
Es consideraran empreses vinculades aquelles que es trobin en algun dels supòsits
previstos a l‟article 42 del codi de comerç.
La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l‟acceptació incondicionada
de les clàusules d‟aquest Plec i la declaració responsable de que reuneix totes i cada una de
les condicions exigides per a contractar amb l‟Administració.
D) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s’executi en territori
espanyol: declaració signada pel legal representant, de submissió a la jurisdicció dels jutjats
i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o
indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre a l‟empresa licitadora.
No obstant, l‟exposat anteriorment, la Mesa Contractació podrà requerir a les empreses
licitadores qualsevol aclariment o documentació complementària respecte a la inexistència
de prohibicions per contractar i/o la millor acreditació de la solvència econòmica, tècnica i/o
financera, si s‟escau.
En tot allò que no es contempli en aquesta clàusula per a les empreses comunitàries, no
comunitàries i unions d‟empresaris, s‟estarà a l‟establert als arts. 67, 68 i 69 LCSP.
CLÀUSULA 14. Prohibició per contractar del contractista
Els licitadors no han d‟estar sota cap de les causes de prohibició de contractar establertes
en l‟article 71 de la LCSP en la data de finalització de la presentació de sol·licituds. Tampoc
poden estar sota qualsevol de les esmentades causes quan s‟acordi l‟adjudicació definitiva
del contracte.
La prova per acreditar tal circumstancia s‟haurà d‟aportar, en el moment de ser requerits
com a empresa millor classificada, de conformitat amb l‟article 85 de la LCSP, en una de les
formes següents:
- Mitjançant testimoni judicial
- Mitjançant certificació administrativa
I quan no sigui possible en alguna de les modalitats anteriors, mitjançant:
- Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa.
- Declaració responsable atorgada davant notari.
- Declaració responsable atorgada davant un organisme professional qualificat.
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En el cas d‟optar per una de les modalitats de declaració responsable, aquesta l‟haurà de
formular l‟empresari, el seu representant o apoderat deixant constància de que compleixen
amb l‟ esmentat requisit.
CLÀUSULA 15. Solvència econòmica, financera i tècnica i professional del
contractista
15.1.- En relació a la solvència econòmica i financera, d‟acord amb l‟article 87 de la
LCSP, es proposa la presentació dels següents mitjans d‟acreditació:
 Declaració sobre el volum anual de negoci, en l‟àmbit al qual es refereix el contracta,
referit al millor dels tres últims exercici, que haurà de ser igual o superior a 1.400.000
euros.


Pòlissa vigent d‟assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos
professionals en l‟exercici habitual de l‟activitat, per un import mínim de 600.000
euros

En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic acreditarà front a tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor del
que en el mateix es reflecteixi i excepte prova en contra, les condicions de solvència
econòmica i financera del empresari, segons l‟establert a l‟art. 87.2 de LCSP.
15.2.- En relació a la solvència tècnica i professional, de conformitat amb l‟article 90 de la
LCSP, es proposa la presentació dels següents mitjans d‟acreditació:




Relació dels principals serveis o treballs realitzats suport educatiu o en la gestió
integral d‟escoles bressol durant el darrers tres últims anys que inclogui import, dates
i destinatari públic o privat, d‟igual o similar naturalesa que els que constitueixin l‟
objecte del contracte, atenent als tres primers dígits del codi CPV. Mitjà d‟acreditació
serà per certificats expedits pels ens públics o institucions privades d‟haver realitzar
el servei sol·licitat en el present contracte.
Acreditant els títols acadèmics i professionals de l‟empresari i, en particular, del
responsable o responsables de l‟execució del contracte així com dels tècnics que en
siguin encarregats.
L‟adjudicatari haurà de garantir la capacitat tècnica, titulació i formació necessària
per dur a terme l‟objecte del contracte i aquest ha de complir els requisits de titulació
que s‟estableixen en l‟article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el
primer cicle de l‟educació infantil i els requisits dels centres.

Al marge d'acreditar la seva solvència tècnica pels mitjans abans indicats, els licitadors
hauran d'assumir el compromís mitjançant declaració responsable, d'adscriure a l'execució
del contracte els mitjans personals i materials suficients per dur-la a terme adequadament,
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mitjans que hauran de detallar en la seva oferta, i l'efectiva adscripció es considera obligació
essencial als efectes que preveu l‟article 211 LSCP.
Les empreses licitadores podran aportar alternativament el certificat d‟inscripció en el
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o de l‟Administració
de l‟Estat (ROLECE), juntament amb la declaració responsable de la vigència de les dades
que inclou i de la seva classificació per aquest tipus de contracte.
La presentació d‟aquest document, l‟eximeix de la presentació de la documentació, a la qual
es refereix l‟article 96 i 97 de la LCSP, sense perjudici de les facultats de la Mesa de
Contractació establertes al plec de requerir a l‟empresa licitadora qualsevol aclariment o
documentació complementària respecte a la inexistència de prohibicions per contractar i/o la
millor acreditació de la solvència econòmica, tècnica i/o financera.
CLÀUSULA 16. Proposicions
La presentació d‟una proposició suposa l‟acceptació incondicionada per l‟empresari del
contingut de la totalitat de les clàusules, sense excepció o reserva possible.
Les proposicions seran secretes fins al moment de l‟obertura dels sobres per part de la
Mesa de Contractació.
La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes que
reglamentàriament es determinin en relació amb l‟aplicació del règim d‟ofertes amb valors
anormals o desproporcionats previst en l‟article 149 de la LCSP.
CLÀUSULA 17. Mode de presentació de les proposicions
Les proposicions tècniques s‟hauran de presentar en un arxiu electrònic a través de la
plataforma VORTAL, que hauran de ser encriptats i signats electrònicament de conformitat
amb aquests plecs.
Les proposicions econòmiques s‟hauran de presentar electrònicament a través de la
plataforma VORTAL, que s‟hauran d‟ajustar als formularis publicats a l‟efecte en aquella
plataforma i d‟acord amb l‟annex XI que s‟inclouen en aquest plec.
DOCUMENTS A PRESENTAR PELS LICITADORS PER A CADA UN DELS LOTS, AIXÍ
COM LA FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS:


La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 1
(la documentació administrativa exigida per a prendre-hi part) :

1.- El document Europeu únic de Contractació (DEUC) degudament emplenat:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electr
onica/DEUC-cat.pdf
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La presentació del formulari normalitzat del Document Europeu únic de contractació
(DEUC) al qual tindran accés en castellà i català en els següents links eximeix del lliurament
material de la documentació requerida en els apartats 1, 2 i 3 :
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electr
onica/DEUC-cat.pdf
2.- Els Annexos (I al X) del present plec segons correspongui al licitador que presenti
l‟oferta.
3.- Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, hauran de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitant.


La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 2 :

Relatiu a la: “Documentació corresponent als criteris de valoració que depenen d’un
judici de valor per a prendre part en el procediment obert”
En particular s‟ha d‟incloure:
-

El Projecte Educatiu de Centre tindrà una extensió màxima de 40 pàgines escrites
en lletra Arial 11 amb interlinea.

-

Proposta d‟organització i gestió del servei tindrà una extensió màxima de 55 pàgines
escrites en lletra Arial 11 amb interlineat simple.

El licitador haurà d‟incloure tota la informació i detall necessaris per tal de realitzar una
correcta valoració de tots els aspectes tècnics avaluables. No es donarà per suposada cap
informació que no sigui explícitament inclosa a la proposta.



La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 3 (oferta
econòmica):

L‟oferta econòmica es presentarà conforme al model que figura en aquest Plec, ANNEX XI
Cadascun dels sobres presentats per l‟empresa licitadora únicament ha d‟incloure la
documentació per a la qual està destinat. D‟aquesta manera, si dins d‟un sobre s‟inclou
informació que permet el coneixement anticipat d‟una part de l‟oferta, infringint així el secret
de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.
Cada licitador no podrà presentar més d‟una sola proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en agrupació temporal amb altres si ho ha fet individualment, o figurar en més
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d‟una unió temporal. La contravenció d‟aquest principi determinarà de forma automàtica la
desestimació de totes les presentades per ell.
Quan empreses que pertanyin a un mateix grup presentin diferents proposicions per a
concórrer individualment a l‟adjudicació del contracte, només es considerarà, per aplicar el
règim d‟apreciació d‟ofertes desproporcionades o temeràries, l‟oferta més baixa, d‟acord
amb l‟article 86 del RGLC.
Es consideraran empreses vinculades aquelles que es trobin en algun dels supòsits
previstos a l‟article 42 del codi de comerç.
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives.
CLÀUSULA 17. Termini de presentació de les proposicions
De conformitat amb el que disposa l‟article 156.2 i 156.3 c) de la LCSP, en la present
licitació, les empreses disposaran d‟un termini de 30 dies al establir-se la presentació
d’ofertes per mitjans electrònics.
Atès que el present contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat al
que disposen els art. 22, 135 i 317 de la LCSP, l‟anunci de licitació es publicarà al Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el perfil del contractant de l‟Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat i en la plataforma electrònica VORTAL.
L‟adjudicatari estarà obligat a satisfer les despeses de publicitat de la licitació, si s‟escau.
El termini de presentació de pliques finalitzarà a les 23:59 hores del darrer dia. Les ofertes
hauran d‟estar pujades a la plataforma amb aquest límit horari.
Cal tenir en compte que el servei d‟assistència al proveïdor de la Plataforma Vortal, té un
horari de dilluns a divendres de de 9:00 a 19:00 hores.
CLÀUSULA 19. Lloc de presentació de les proposicions
Les proposicions (sobre 1, 2 i 3) s‟haurà de presentar electrònicament. Les proposicions que
no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran
excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
L‟accés a la plataforma és gratuït.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i
enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de
proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador), etc.
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Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant
http://java.com/es/download/installed.jsp.
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es pot fer
polsant sobre l‟enllaç:
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorComm
on/Index
o sobre l‟opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina d‟accés a la
plataforma.
Si de cas es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels
equips es pot contactar amb el Servei d‟Atenció al Client de VORTAL a través del correu
info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h.
Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d‟alta hauran de registrar-se
a la mateixa adreça:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Users/UserRegister/Index?currentLanguage=ca&S
kinName=Vortal
Polsant el botó “Login”, de tal manera que:
‒Hauran de polsar “Donar-se d‟alta” i complimentar el registre d‟usuari.
‒Registrar l‟empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma.
‒Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d‟autenticació emès per VORTAL, gratuït, per
accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment.
Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el mateix
portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 902 02 02 90 o
a través de correu electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a divendres, de 09:00 a
19:00 h.
Una vegada efectuat el registre (gratuït) a la plataforma de licitació electrònica VORTAL,
s‟han de seguir els passos següents:
1.Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma del Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en
el següent enllaç:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
2.Accedir a l'apartat “Buscar licitacions” on trobarà la informació relativa a aquest i altres
expedients del Ajuntament. Seleccionar i copiar el número de l‟expedient.
3. Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de
registre, i enganxar el número d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea de
treball. Prémer sobre la lupa per realitzar la recerca.
4. Per accedir a tota la informació del procediment, polsar a “Detall”.
Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l‟oferta haurà de polsar a “Les meves
ofertes”, en el botó “crear oferta”:
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‒A la pestanya “Informació general”, introduir una referència de la seva oferta.
‒A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en cadascun dels
sobres, si n‟hi ha, en què haurà de complimentar els preus de la seva oferta, tenint en
compte els criteris indicats a les columnes “Descripció” i “Unitats”.
5. A la pestanya “Documents” haurà d‟adjuntar tota la documentació requerida en el present
plec, dins els sobre corresponents. - Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà
de polsar el botó “Tancar formulari”.
6. Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”.
Posteriorment, haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat reconegut per
a la firma de documents.
Els licitadors hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament
emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del
document, l‟oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui necessària la
firma de l‟apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
i demés disposicions de contractació pública electrònica, a excepció d‟aquells documents
que acrediten la constitució de la garantia provisional, quan sigui procedent, que hauran de
ser en tot cas originals.
La firma electrònica reconeguda, segons l‟article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut
(vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un
dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI electrònic, o altres targetes
criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la norma de referència).
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
‒ACCV.
‒DNI electrònic.
‒IZEMPE.
‒ANCERT.
‒Camerfirma.
‒CATCert.
‒FNMT – CERES.
‒FIRMA PROFESSIONAL.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i
enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l‟ordinador i
que es poden signar documents.
Per verificar que es pot firmar electrònicament a la plataforma, una vegada s‟ha indicat estar
interessat i s‟ha començat a crear la proposició, es pot fer la comprovació següent:
1.Anar a “Documents de l‟oferta”.
2.A “Altres annexes” clicar a “Afegir documents”.
3.Seleccionar i afegir un arxiu/document.
4.Si el documents es firma correctament la informació de la firma es visualitzarà a la
columna corresponent.
5.Eliminar el document si no és necessari per completar l‟oferta.
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A continuació, haurà de clicar a “Xifrar i enviar”, de tal manera que tota l‟oferta, i la
documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al seu
contingut fins que es constitueixi degudament la mesa de contractació.
Seguidament, apareixerà una finestra en què s‟hauran d‟acceptar les recomanacions per a
l‟enviament de l‟oferta a la plataforma, i per acabar, haurà de polsar el botó “Presentar”.
Si de cas s‟interromp el servei por causes tècniques, aquesta s‟anunciarà als potencials
usuaris del Registre amb l‟antelació màxima possible. Si la interrupció no és programada,
sempre que sigui possible, l‟usuari visualitzarà en el seu accés un missatge en el que es
comuniqui aquesta circumstància.
Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s‟acrediti que la presentació
fora de termini és per raons operatives de la pròpia Plataforma.
S‟entendrà complert el termini si s‟inicia i es finalitza la transmissió dins del mateix amb èxit.
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es generarà un
avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l‟oferta.
La presentació de les proposicions presumeix l‟acceptació incondicionada pel licitador del
contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.
Cada licitador no podrà presentar més d‟una proposició.
CLÀUSULA 20. Documents i dades dels licitadors de caràcter confidencial
Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o part dels mateixos) o dades dels inclosos
en les ofertes tenen la consideració de confidencials, sense que resultin admissibles les
declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents o dades de l'oferta, i en
cap cas. Puguin declarar com a ta l‟oferta econòmica ni els documents que siguin
accessibles públicament. La condició de confidencial haurà de reflectir-se clarament
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament identificable) en el propi
document que tingui tal condició, assenyalant a més els motius que justifiquen tal
consideració. No es consideraran confidencials documents que no hagin estat expressament
qualificats com a tals pels licitadors.
L‟òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així
designada sempre que s‟ajusti a les condiciones establertes a l‟article 133 de la LCSP.
CLÀUSULA 21. Esmena de documents i requeriment de documentació.
Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o
errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies hàbils. Així mateix, la Mesa de
contractació podrà recaptar dels/de les empresaris/es aclariments sobre els certificats i
documents presentats, o requerir-los per a la presentació d‟altres complementaris, que
hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies naturals.
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En el cas que no es presenti la documentació requerida o no es complimenti adequadament
el requeriment de documentació en el termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que
doni la Mesa de contractació s‟entendrà que l‟empresa licitadora ha retirat la seva oferta i
quedarà exclosa de la licitació procedint-se a requerir la mateixa documentació a l‟empresa
licitadora següent, per l‟ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
S‟entendrà que el requeriment no ha estat complimentat adequadament en els següents
supòsits:
a) El licitador no aporti documentació acreditativa dels requisits de solvència econòmica
i financera exigida als plecs.
b) El licitador no aporti documentació acreditativa dels requisits de solvència tècnica o
professional exigida als plecs.
c) Que compleixi el requeriment de forma extemporània. En aquest últim cas, la Mesa
de Contractació valorarà les circumstàncies que han provocat aquest incompliment
per decidir si procedeix l‟exigència de la penalitat.
d) No es constitueixi la garantia en termini, no sent possible la seva constitució en
període d‟esmena. No obstant això, en cas que l‟empresa licitadora presenti una
garantia per import insuficient o incorrecte, se li concedirà la possibilitat d‟esmena.
Si no s‟executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s‟entén que
l‟empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l‟import del 3 per cent
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, si concorre
dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a l‟empresa en prohibició de contractar per
la causa prevista en l‟article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l‟eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració
responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com en altres declaracions
pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l‟article
71.1.e de la LCSP.
CLÀUSULA 22. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l‟òrgan competent per efectuar la qualificació de la
documentació administrativa i realitzar l‟avaluació i classificació de les ofertes.
La Mesa de contractació estarà presidida per l‟Alcalde, o regidor en qui delegui, i formaran
part com a vocals: el Secretari/a municipal , l‟Interventor/a de Fons de la Corporació o
funcionaris que els substitueixin, un lletrat/tècnic jurista de la corporació o funcionari que els
substitueixi i un funcionari/a al servei de la Corporació que actuarà com a secretari/a de la
Mesa, de conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional segona apartat set de
LCSP.
La composició concreta de la Mesa de Contractació serà:
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Presidenta: Flavia Reina i Fajardo, president de l'Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques
Socials; qui podrà ser substituït pel Sr. Manel Martínez Díaz, regidor delegat d'Organització i
Personal.
Vocals:




Sra. Mercè González Oliver, tècnica jurídica; qui podrà ser substituïda per la Sra.
Pilar López Rodríguez, tècnica jurídica.
Sr. Roger Cots Valverde, vicesecretari de la Corporació; qui podrà ser substituït pel
Sr. Joan Pere López Pulido, lletrat i director de l‟Assessoria Jurídica.
Sra. Laura Almonacid Lamelas, interventora municipal de fons; qui podrà ser
substituïda per la Sra. Isabel Purificación Farrera, cap de comptabilitat i suport a la
Intervenció.

Secretària: Sra. Teresa Prats Boldú, tècnica jurídica, qui podrà ser substituïda per la Sra.
Maria Montoya Pérez, tècnica jurídica.
CLÀUSULA 23. Obertura de les proposicions admeses
L'obertura dels sobres que contingui la proposició es farà per l'ordre que procedeixi de
conformitat amb l'establert a l'art. 145 de la LCSP en funció del mètode aplicable per valorar
els criteris d'adjudicació establerts en aquest plecs.
Les obertures dels sobres es faran a través de la plataforma electrònica de contractació
pública VORTAL.
De conformitat amb el que estableix l‟article 157 de la LCSP, l‟obertura dels sobres no es
realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s‟utilitzen exclusivament mitjans electrònics.
El sistema informàtic que suporta la plataforma VORTAL té un dispositiu que permet
acreditar fefaentment el moment de l‟obertura dels sobres i el secret de la informació que hi
estigui inclosa.
La mesa desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o que
no acreditin la capacitat i solvència exigides.
La mesa concedirà un termini de tres (3) dies hàbils a comptar des de l'obertura de la
documentació administrativa (sobre 1) per a la resolució d'errors o omissions. La
comunicació als interessats es farà mitjançant l‟eina de notificacions electròniques de la
plataforma electrònica de contractació VORTAL.
Dins del termini no superior a set (7) dies a comptar des de l'obertura de la documentació
administrativa (sobre 1), la mesa de contractació, donarà coneixement en el perfil de
contractant sobre l'admissió o exclusió de les empreses licitadores. Tot seguit, es farà
l'obertura de la documentació relativa als criteris la quantificació dels quals depèn d‟un judici
de valor (sobre 2);
La Mesa de contractació sol·licitarà als serveis tècnics de l‟òrgan de contractació que
procedeixin a la valoració dels criteris que depenen d‟aquest judici de valor.
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L'obertura del sobre corresponent als criteris quantificables automàticament (sobre 3) es farà
posteriorment, prèvia comunicació a través del perfil de contractant de l‟Ajuntament de la
ponderació assignada als criteris la quantificació dels quals depengui d'un judici de valor.
Un cop sumats els punts dels criteris avaluables dependents d’un judici de valor als
punts dels criteris avaluables de forma objectiva, la Mesa de contractació proposarà a
l‟òrgan de contractació una classificació, per ordre decreixent, de les proposicions
presentades.
L‟òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan hi hagin ofertes
declarades admeses, llevat que presumeixi de forma fonamentada que la proposició o
proposicions no poden ser complertes per fonamentar-se en valors anormals o
desproporcionats.
Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l‟òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran, segons l‟establert a l‟art. 150.2 de la LCSP, a l‟empresa licitadora
que sigui proposada com a adjudicatària per a què, dins del termini de deu dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació contemplada a la clàusula 25.
Un cop aportada la documentació la Mesa de contractació es reunirà, si s‟escau, per a
procedir a la comprovació i qualificació de la mateixa.
La proposta d‟adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l‟empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l‟òrgan de contractació podrà apartar-se‟n sempre
que motivi la seva decisió.
De conformitat amb l‟article 157 de la LCSP, les empreses podran seguir en tot moment
l‟estat de la tramitació de l‟expedient a través de l‟enllaç:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
CLÀUSULA 24. Decisió de no adjudicar o desistiment del procediment d’adjudicació.
En aquest cas, es procedirà de conformitat amb l‟article 152 LCSP.
CLÀUSULA 25. Documentació a presentar per l’empresa que hagi
puntuació.

obtingut major

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l‟adjudicació i dins del termini que es fixi en
el requeriment de documentació, a comptar des de la data de l‟enviament del requeriment
electrònic que preveu l‟article 150.2 de la LCSP haurà d‟aportar la següent documentació:
1. Constitució de la garantia definitiva per un import del 5% del import d‟adjudicació, IVA
exclòs, de conformitat amb l‟annex VIII que s‟incorpora al present plec.
2. La documentació acreditativa de les empreses subcontractades, si s‟escau de que
gaudeixen de la solvència tècnica necessària per a executar la part del contracte que li
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correspon, de conformitat amb la clàusula 34 dels plecs (Annex IX).
3. La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s‟haguessin
compromès a dedicar o adscriure a l‟execució del contracte.
4. Pel que fa als certificats, que es llisten a continuació, es generaran d‟ofici per part de
l‟Ajuntament:
-Un certificat d‟estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb l‟Agència
Estatal d‟Administració Tributària.
-Un certificat d‟estar al corrent amb els deutes de la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
-Un certificat d‟estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb l‟Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat.
El licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa
als requisits previs per a contractar amb l‟administració si aquesta documentació consta en
Registre Oficial de licitadors i Empreses del sector públic o al Registre Oficial de la
corresponent Comunitat Autònoma o en una llista oficial d‟operadors econòmics d‟un Estat
membre de la Unió Europea d‟accés gratuït.
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s‟entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, i es procedirà en els termes previstos a la clàusula 21 i en tot allò
que no s‟hagi previst per l‟art. 150.2 de la LCSP.
Transcorregut aquest termini si l‟empresa proposada com a adjudicatària no compleix el
requeriment es procedirà a requerir pel mateix termini a la següent proposició amb millor
relació qualitat preu, d‟acord amb l‟ordre de classificació de les proposicions presentades i
acceptades.
CLÀUSULA 26. Adjudicació i formalització del contracte.
D‟acord amb la previsió de l‟article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s‟acordarà en el
termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions
rebudes. Aquest termini s‟ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per valorar
l‟anormalitat de les ofertes.
D‟acord amb l‟article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s‟hagi produït
l‟adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
En el supòsit que l‟adjudicatària sigui una unió temporal d‟empreses aquesta haurà d‟estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
El contracte es formalitzarà de conformitat amb establert en l‟article 153.1 de la LCSP. No
obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s‟elevi a escriptura pública, les
despeses de la qual aniran al seu càrrec.
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d‟acord amb el
que estableix l‟article 44 de la LCSP, la formalització del contracte s‟efectuarà un cop
transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses
licitadores la notificació de l‟adjudicació.
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En virtut del perfeccionament del contracte, l‟adjudicatari resta expressament obligat a més
del que s‟ha indicat sobre la formalització del contracte i constitució de les garanties
definitives a satisfer l‟import dels anuncis de totes les despeses que es liquidin amb motiu
dels tràmits preparatoris, formalització i vigència del contracte, inclosos els honoraris del
Notari autoritzant si s‟escau. El document administratiu en el què es formalitzi el contracte
haurà de constar les dades que figuren en l‟article 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no
inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l‟adjudicació.
El contracte s‟entendrà acceptat a risc i ventura del contractista.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant indicant, com a mínim,
les mateixes dades esmentades en l‟anunci de l‟adjudicació, i també es publicarà en el Diari
Oficial de la Unió Europea.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l‟empresa adjudicatària, l‟import d‟adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l‟IVA; i posteriorment, si s‟escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l‟import final i l‟extinció
del contracte. Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran
d‟accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades,
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
Un cop formalitzat el contracte es retornaran les pliques als licitadors que no siguin
l‟adjudicataris.
CLÀUSULA 27. Revisió de preus
No es preveu revisió de preus durant la durada del contracte ni de cap de les seves
pròrrogues.
CLÀUSULA 28. Terminis
L‟adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat en el contracte per a la
realització de la prestació, així com dels terminis parcials que, en el seu cas, s‟haguessin
establert en l‟oferta del licitador.
Si l‟empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
o parcials, per causes que li siguin imputables, l‟Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
L‟Administració tindrà la mateixa facultat si l‟empresa contractista incompleix parcialment,
per causes imputables que li siguin imputables, l‟execució de les prestacions definides en el
contracte.
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Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l‟empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d‟execució, se
li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l‟empresa contractista no requerirà intimació prèvia
per part de l‟Administració.
CLÀUSULA 29. Garanties provisionals i definitives
Queda dispensada la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que
disposa l‟article 106.1 de la LCSP.
D‟acord amb l‟article 107.1 LCSP, l‟empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 de l‟import adjudicat, l‟IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l‟article
108.1 de la LCSP, o també mitjançant retenció de l‟import de la garantia definitiva en el preu
de la primera factura i les subsegüents, si l‟import de la primera fos insuficient, de
conformitat amb l‟article 108 del LCSP. En aquest cas, l‟empresa licitadora en el moment del
requeriment haurà d‟aportar declaració responsable, signada per representant legal de
l‟empresa sol·licitant aquest procediment. Declaració que s‟incorporarà al contracte.
L‟empresa haurà de fer constar en la primer factura l‟import a retenir en concepte de
garantia definitiva, si l‟import d‟aquesta fos insuficient, l‟import restant es retindrà de la
segona factura, i així successivament fins a abonar l‟import complert.
En el cas d‟unions temporals d‟empresaris la garantia definitiva es podrà constituir per una o
varies de les empreses participants sempre que en conjunt s‟arribi a la quantia requerida,
sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al
adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella, en la quantia que correspongui, en
el termini de 15 dies des de l‟execució, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució del
contracte. També podrà optar per la retenció de part corresponent en la presentació de la
factura següent a l‟execució de la sanció.
Si com a conseqüència d‟una modificació del contracte, el preu d‟aquest variés, s‟haurà de
reajustar la garantia, per a que aquesta guardi la deguda proporció amb el nou preu
modificat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a
l‟empresari l‟acord de modificació.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes següents:
-De les penalitats imposades al contractista d‟acord amb aquest plec de clàusules.
-De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, de les despeses
originades a l‟Ajuntament per la demora del contractista en el compliment de les seves
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obligacions i, dels danys i perjudicis ocasionats a l‟Ajuntament amb motiu de l‟execució del
contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la seva resolució.
-De la confiscació que es pugui decretar en els casos de resolució del contracte d‟acord amb
el que preveu aquests plecs.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s‟hagi produït el seu venciment i s‟hagi
complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d‟aquest sense
culpa del contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no sorgissin
responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l‟aval o l‟assegurança
de caució.
L‟acord de devolució s‟haurà d‟acordar i notificar en el termini de dos mesos des de la
finalització del termini de garantia.
CLÀUSULA 30. Causes de resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte aquelles fixades en els articles 211-213 i 313 de la
LCSP, y per:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l‟extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l‟article
98 relatiu a la successió del contractista.
b) La declaració de concurs o la declaració d‟insolvència en qualsevol altre
procediment.
c) El mutu acord entre l‟Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
En tot cas, el retard injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o el
contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini de
durada inicial del contracte, incloses les pròrrogues possibles.
e) La demora en el pagament per part de l‟Administració per un termini superior al que
estableix l‟apartat 6 de l‟article 198 o l‟inferior que s‟hagi fixat a l‟empara del seu
apartat 8.
f) L‟incompliment de l‟obligació principal del contracte
Així mateix, són causes de resolució del contracte l‟incompliment de les obligacions
essencials restants sempre que aquestes últimes s‟hagin qualificat com a tal en els
plecs o en el document descriptiu corresponent, quan concorrin els dos requisits
següents:
i.Que aquestes respectin els límits que l‟apartat 1 de l‟article 34 estableix per a
la llibertat de pactes.
ii.Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs o
en el document descriptiu, i no són admissibles clàusules de tipus general.
g) La impossibilitat d‟executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan,
encara que es donin les circumstàncies que estableix l‟article 205, les modificacions
impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d‟aquest, en una quantia
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superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió
de l‟impost sobre el valor afegit.
h) Les que aquesta Llei assenyali específicament per a cada categoria de contracte.
i) L‟impagament, durant l‟execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguin participant en aquesta, o l‟incompliment de les
condicions que estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests
treballadors també durant l‟execució del contracte.
En els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb diferents
efectes pel que fa a les conseqüències econòmiques de l‟extinció, s‟ha de tenir en compte la
que hagi aparegut amb prioritat en el temps.
Són causes de resolució dels contractes de serveis, a més de les generals, les següents:
a) El desistiment abans d‟iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a
l‟òrgan de contractació de la iniciació del contracte per un termini superior a quatre mesos a
partir de la data assenyalada en aquell perquè comenci, llevat que al plec se n‟assenyali un
d‟inferior.
b) El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
un termini superior a vuit mesos acordada per l‟òrgan de contractació, llevat que al plec se
n‟assenyali un d‟inferior.
c) Els contractes complementaris han de quedar resolts, en tot cas, quan es resolgui el
contracte principal.
CLÀUSULA 31. Infraccions i Penalitats
Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri l'adjudicatari durant
l'execució del contracte, podran ser sancionats per la Corporació, mitjançant la imposició de
penalitats o declarant la resolució del contracte.
31.1.- Es consideraran faltes sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i
omissions del contractista que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les
exigències especificades en aquest plec, o en relació a la proposta presentada.
Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri el contractista durant la
vigència del contracte, seran classificats de lleus, greus i molt greus.
a) Incompliments molt greus:
1. L‟ incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els
plecs administratiu i tècnic.
2. L‟ incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals.
3. Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d‟acord amb la legislació vigent.
Es consideraran infraccions molt greus:
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a. La paralització o no prestació del servei, llevat del cas que aquesta infracció
sigui deguda a força major no imputable a l‟empresa ( s‟ entendrà paralització
o no prestació del servei d‟ un dia)
b. L‟ incompliment de qualsevol normativa vigent.
c. La desobediència reiterada de les ordres escrites de l‟Ajuntament, relatives a
la prestació del servei.
d. L‟ incompliment de les prescripcions sanitàries o laborals.
e. El no abonament dels rebuts al seu venciment de les assegurances.
f. La reiteració d‟infracció greu.
b) Incompliments greus:
1. L‟ incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els
plecs administratiu i tècnic, quan no constitueixi falta molt greu.
2. L‟ incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals, quan no constitueixi falta molt greu.
3. L‟ incompliment de les condicions especials d‟execució establertes en els
plecs, quan no se‟ls hi hagi atribuït el caràcter d‟obligacions contractuals
essencials.
Es consideraran infraccions greus:
a. El retard en la prestació dels serveis quant a temps d‟endarreriment superi la
mitja hora i el retard es produeixi de forma reincident.
b. Els treballs realitzats de forma defectuosa, de forma reincident.
c. La no realització, injustificada, de les tasques de neteja dels espais de cuina,
rebost, dels bens mobles i estris.
d. L‟ocupació del personal en tasques diferents a les pròpies dels contracte
durant les hores de prestació del servei.
e. La falta de respecte a la comunicat docent, famílies i infants, personal de
l‟ajuntament.
f. Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o alterin greument,
sense arribar a la paralització.
g. La desobediència per part de l‟empresa de les disposicions de l‟Ajuntament
sobre la conservació de les instal·lacions quan posi en perill la prestació del
servei i la seguretat de les persones usuàries.
h. L‟ incompliment de les obligacions laborals de seguretat social, de prevenció i
seguretat i higiene en el treball i tributàries.
i.

Les que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos de les
persones usuàries.

j.

El fet de no començar el servei a l‟inici del curs escolar.

k. La modificació substancial del servei sense causa justificada i sense
notificació prèvia.
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l.

En general, totes aquelles actuacions no relacionades anteriorment que
suposin una deficiència en la prestació del servei.

c) Incompliments lleus:
1. L‟ incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs
administratiu i tècnic, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
2. L‟ incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció
de riscos laborals, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
Es consideraran infraccions lleus:
a. El retard en la prestació del servei en un temps inferior a mitja hora, respecte
dels horaris assenyalats.
b. El fet que el personal presenti un estat indecorós.
c. La no assistència del representat de l‟empresa a les reunions establertes de
coordinació/ seguiment de la prestació del servei.
31.2 Penalitats
Les penalitats que podrà imposar l‟Ajuntament a l‟adjudicatari seran les següents:
1. Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 4% com a màxim del preu
d‟adjudicació per a cada penalitat d‟aquesta tipologia.
2. Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 7% com a màxim del preu
d‟adjudicació per a cada penalitat d‟aquesta tipologia.
3. Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del
preu d‟adjudicació. La imposició d‟una penalitat d‟aquesta tipologia és incompatible
amb la imposició d‟altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.
Penalitzacions en cas de demora en l‟execució
L‟empresa contractista està obligada a complir el contracte dins el termini fixat per a la seva
realització. .
Si l‟empresa contractista, per causes imputables a la mateixa, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini, aquest comprèn els dies lectius del curs escolar i els
horaris que es determinen per a la prestació del servei, l‟Ajuntament podrà optar per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions que s‟estableixen en aquest
plec.
L‟import de les penalitats imposades a l‟adjudicatari serà descomptat de les factures
corresponents.
Per la comissió de 3 faltes molt greus l‟Ajuntament podrà procedir a la resolució del
contracte i la confiscació de la fiança.
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L‟aplicació de penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis que pugui tenir la
Corporació per l‟incompliment del contracte.

CLÀUSULA 32. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d‟interès públic, en els casos i en la forma que
s‟especifiquen en aquesta clàusula.
32.1 Modificacions previstes:
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l‟abast i
els límits que es detallen en aquesta clàusula i d‟acord amb el procediment següent:
El servei d‟escola bressol és un servei que pot comportar modificacions al llarg de la
vigència de la contractació atès que es poden donar canvis en l‟àmbit poblacional en el qual
es presta el servei i en el nombre i tipus de serveis a prestar, segons les necessitats a
satisfer.
Aquest contracte es podrà modificar en funció de les persones inscrites com a demandants
del servei. El procediment per determinar si s‟escau una modificació del contracte serà:



En funció de quin sigui el nombre de preinscripcions presentades, es dimensionaran
els grups-aules del servei.
Per part de l‟òrgan de contractació s‟aprovarà, si s‟escau, la modificació del contracte
amb anterioritat al 31 de juliol.

Si cal modificar el nombre d‟aules, en funció del nombre d‟alumnes preinscrits, l‟adjudicatària
haurà de d‟adaptar el nombre i/o horari de les educadores a les necessitats de cada curs,
sempre donant compliment al nombre mínim de persones amb la titulació exigible segons
l‟article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de
l‟educació infantil. En cap cas, l'Ajuntament assumirà el cost econòmic de les extincions dels
contractes del personal de l‟empresa contractista.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l‟empresa contractista. Amb aquestes
modificacions previstes es podrà arribar a un decrement màxim del 20% del preu anual base
del contracte, i serà aplicable a la vigència del contracte, inclosa la pròrroga.
Prenent com a referència que l‟EBM Ginesta, actualment funciona amb un total de 6 aules,
alumnes i professionals, tal i com s‟especifica:

De 0 a 1 any
D‟1 a 2 anys
De 2 a 3 anys

Núm. Aules
1
2
3
6

Nens/aula
8
13
16

33

Núm. nens
8
26
48
82

Distribució del personal segons funcions

Núm. docents

Director/a
Educadors/es tutors/es
Auxiliars a jornada complerta i parcial

1
6
6
13

El càlcul per l‟establiment de l‟import decreixent per causa de reducció d‟aules en
funcionament, durant la vigència del contracte, inclosa la seva pròrroga, es basa en els
següents supòsits i tal i com es detalla a continuació:
A) Núm. Aules en funcionament 5, i per tant reducció d’un grup d’infants i reducció d’1
educador/a tutor/a.
L‟import de 26.002,63 € correspon al cost total actual d‟un/a educador/a i per tant la
modificació del contracte suposaria un decrement del 6,25% del preu de contracte establert.
B) Núm. aules en funcionament 4, i per tant reducció de dos grups d’infants i de 2
educadors/es tutors/es i 1 auxiliar de 15 h/setmanals.
L‟import de 52.005,26 € corresponent al cost total actual de dos educadors/es il‟import de
6.752,05 € corresponent al cost actual d‟un/a auxiliar a jornada parcial de 15 hores
setmanals, representarien una modificació de contracte amb un decrement del 12,50% més
l‟1,62% i per tant, una reducció total del 14,12% i una reducció per import de 58.757,31€
del preu de contracte establert.
Excepcionalment, la modificació del contracte per causa del nombre de persones usuàries
del servei es podrà fer també de forma puntual durant el curs, quan comporti tancament o
reobertura d‟alguna aula El procediment a seguir serà el mateix que ha quedat indicat en
referència als supòsits i imports.
Segons l‟establert a l‟art. 145.7, en el cas que s'estableixin les millores com a criteri
d'adjudicació, i l‟adjudicatari les hagi proposat, aquestes passaran a formar part del
contracte i no podran ser objecte de modificació.
En cap cas l‟import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial
del contracte, tot d‟acord amb les previsions de l‟article 204 de la LCSP.
Les modificacions no alteraran la naturalesa global del contracte inicial. En tot cas,
s‟entendrà que s‟altera aquesta si se substitueixen els serveis a prestar per altres diferents o
es modifica el tipus de contracte. Per contra, no s‟entendrà que s‟altera la naturalesa global
del contracte quan se substitueixi algun servei puntual (art. 204.2 de la LCSP).
En aquest cas, la modificació s‟acordarà per l‟òrgan de contractació amb la conformitat
prèvia per escrit de l‟empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d‟acord
amb la causa prevista en l‟article 211.1.g) de la LCSP.
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Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l‟article
153 de la LCSP.
L‟anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l‟empresa
contractista i de tots els informes que, si s‟escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l‟aprovació de la modificació, tant els que aporti l‟empresa adjudicatària com els que emeti
l‟òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte, la fiscalització
comptable corresponent i l’aprovació per l’òrgan de contractació.
32.2 Modificacions no previstes:
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l‟article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l‟article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l‟article 207 de la LCSP.
CLÀUSULA 33. Recepció del servei i termini de garantia
La recepció del contracte es regirà per l‟establert en l'article 210 LCSP.
Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de las
següents obligacions:
1) El compliment no defectuós del contracte.
2) El compliment dels criteris d'adjudicació.
3) El compliment de les condicions d'execució.
D‟acord amb l‟article 111 de la LCSP, un cop aprovada la liquidació del contracte i
transcorregut el termini de garantia, si no en resulten responsabilitats, es retornarà la
garantia constituïda o cancel·larà l‟aval o assegurança de caució.
CLÀUSULA 34. Subcontractació i cessió.
La subcontractació únicament es podrà realitzar a manteniment (excepte aquells aspectes
de manteniment que ja tingui l‟Ajuntament empreses subcontractades), neteja i jardineria.
Els licitadors hauran de declarar en la seva proposició si tenen intenció d‟executar el
contracte mitjançant empreses subcontractades. En aquest supòsit, caldrà que especifiquin
quina o quines empreses subcontractaran i quines parts dels contracte seran
subcontractades. Cadascuna de les empreses subcontractistes haurà d‟acreditar davant
l‟òrgan de l‟òrgan de contractació, i abans d‟efectuar la prestació corresponent, que gaudeix
de la solvència tècnica necessària per a executar la part del contracte que li correspon. Per
apreciar la suficiència de la solvència tècnica del subcontractistes, es tindran en compte els
criteris i els principis previstos en l‟article 88 de la LCSP.
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Si durant l‟execució de l‟obra, l‟adjudicatari canvia de subcontractista, l‟empresa contractista
ha de notificar per escrit a l‟òrgan de contractació qualsevol modificació en aquesta sentit i
facilitar tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l‟empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l‟execució del contracte front a
l‟Administració. El coneixement que l‟Administració tingui dels contractes celebrats o
l‟autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a 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 algun motiu d‟exclusió d‟acord amb la normativa en matèria de contractació
pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes a l‟article 71 de la
LCSP. Si l‟òrgan de contractació comprova que les empreses subcontractistes es troben
incurses en algun dels motius d‟inhabilitació, d‟exclusió o de prohibició de contractar
esmentats l‟empresa contractista les haurà de substituir.
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 disposa l‟article 216 de la LCSP.
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l‟empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l‟adjudicació del contracte i prèvia autorització de
l‟Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l‟article 214 de la LCSP, i que
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.

CLÀUSULA 35. Informació confidencial facilitada al contractista
Atès que la realització dels serveis per part de l‟empresa contractista suposa el tractament
de dades personals, assumeix la condició d‟encarregat del tractament de les dades
personals responsabilitat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat d'acord amb el que
estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de 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 la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
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Per aquest motiu l‟empresa contractista es compromet a establir, complir i respectar les
següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de les dades personals a les que
tingui accés durant el desenvolupament del servei descrit a l‟objecte del contracte:
















Portar a terme el tractament de les dades personals i la informació a la que tingui
accés únicament i exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el
servei prestat a l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, restant expressament
prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels seus
treballadors respecte a les dades personals i informació als que puguin accedir per a
la prestació dels serveis. L‟empresa contractista haurà de tenir regulat el Deure de
Secret amb els seus treballadors i col·laboradors.
L‟empresa contractista garanteix l‟aplicació de las mesures de seguretat que siguin
d‟aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades i serveis
objecte del contracte. El nivell de risc i les mesures de seguretat podran ser definides
per l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i seran d‟aplicació als tractaments portats
a terme. Així com les definides per la legislació vigent en La Llei 11/2007, de 22 de
juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics que va establir l'Esquema
Nacional de Seguretat i totes aquelles que siguin d‟aplicació.
L‟empresa contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat a la
Unitat d‟Informàtica l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en un termini no superior
a 24 hores.
En el supòsit que un usuari es dirigeixi a l‟empresa contractista per exercir els seus
drets sobre el tractament de dades personals d'acord amb la legislació vigent en
matèria de protecció de dades, haurà d‟adreçar la sol·licitud al Delegat de Protecció
de Dades (dpd@santfeliu.cat) de l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en un
termini no superior a 5 dies.
L‟empresa contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les
dades i informació responsabilitat de l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat fora de
l'Espai Econòmic Europeu per al desenvolupament i gestió del seus serveis.
Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis, excepte que hagi estat
prèviament prevista d‟acord els requeriments recollits en els plecs i definit a la
memòria tècnica de l‟empresa contractista. Fora d‟aquesta situació, en el cas
excepcional que l‟empresa contractista requereixi la subcontractació a tercers d‟una
part accessòria del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per escrit a
l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Tota subcontractació haurà de ser regulada
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat un contracte entre l‟empresa contractista i
l‟empresa subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromís de
confidencialitat aplicables a l‟empresa contractista.
L‟accés i tractament de dades personals i informació de l‟Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat per part de l‟empresa contractista, es considera estrictament temporal
per a la prestació del servei, sense que concedeixi a l‟empresa contractista cap mena
de dret o titularitat sobre les dades tractades.
L‟empresa contractista, segons les indicacions de l‟Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, haurà de retornar o eliminar de forma controlada les dades i aquells
suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar únicament
les dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal de l‟empresa
contractista.
37



L‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es reserva el dret a la realització d'aquelles
accions d'auditoria que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.

Les obligacions de confidencialitat establertes al present apartat tindran una durada
indefinida i es mantindran vigents un cop finalitzi la prestació de serveis entre l‟Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat i l‟empresa contractista.
L‟empresa contractista és informada que les dades personals de contacte professional dels
interlocutors de l‟empresa seran tractades en el marc de la gestió dels serveis oferts. El
Responsable de Tractament és l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aquestes dades
seran conservades després de la finalització del contracte com a part del procediment
administratiu. Per a més informació es pot consultar a l‟òrgan de contractació o la política de
privacitat de l‟Ajuntament a www.santfeliu.cat.
Es poden exercir els drets d‟accés, rectificació, supressió i la resta de drets mitjançant la
remissió d‟un escrit al Delegat de Protecció de Dades presencialment o per correu
convencional a Plaça de la Vila, 1 – 08980 Sant Feliu de Llobregat o per mitjans electrònics
a la seu electrònica de www.santfeliu.cat.
CLÀUSULA 36. Informació confidencial proporcionada pel contractista
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l‟adjudicació, i a la
informació que s‟ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part
de la informació facilitada per ells al formular les seves ofertes, en especial respecte als
secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans de
contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.
Per una part, la informació que se vulgui mantenir secreta ha de versar sobre fets,
circumstàncies o operacions que guardin connexió directe amb l‟activitat econòmica pròpia
de l‟empresa. Por altre banda, s‟ha de tractar d‟una informació que no tingui caràcter públic,
és a dir, que no sigui ja àmpliament coneguda o no resulti fàcilment accessible per a les
persones pertanyents als cercles en què normalment s‟utilitzi aquest tipus d‟informació. En
tercer terme, hi ha d‟haver una voluntat subjectiva de mantenir allunyada del coneixement
públic la informació en qüestió. I, finalment, atès que no és suficient amb la concurrència
d‟aquest element subjectiu, també és necessària l‟existència d‟un legítim interès objectiu en
mantenir secreta la informació de què es tracti. Interès objectiu que ha de tenir naturalesa
econòmica, i que s‟haurà d‟identificar quan la revelació de la informació reforci la
competitivitat dels competidores de l‟empresa titular del secret, debiliti la posició d‟aquesta
en el mercat o li causi un dany econòmic al fer accessible als competidors coneixements
exclusius de caràcter tècnic o comercial.
CLÀUSULA 37. Prerrogatives de l’Administració
L‟òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d‟interpretar el contracte administratiu,
resoldre els dubtes que plantegi el compliment del contracte, modificar el contracte per raons
d‟interès públic, acordar la resolució del contracte i els efectes d‟aquesta. En els
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procediments que s‟instrueixin per a l‟adopció d‟acords relatius a la interpretació, modificació
o resolució del contracte s‟haurà de donar el tràmit d‟audiència al contractista, segons
l‟establert en la normativa vigent.
CLÀUSULA 38. Obligacions del contractista
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el
contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral,
de seguretat social, de integració social de persones amb discapacitat, de prevenció de
riscos laborals, de protecció del medi ambient i els principis ètics i bones pràctiques, que s‟
estableixi tant en la normativa vigent com en els plecs que regeix la present contractació.
CLÀUSULA 39 . Principis ètics i bones pràctiques
39.1- Els licitadors seran èticament responsables, obligant-se al compliment dels següents
principis i bones pràctiques:
1. Els licitadors i els contractistes han d‟adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d‟aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l‟exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l‟interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
39.2.- En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents,
amb el caràcter d‟obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l‟òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d‟interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l‟adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social,
amb la voluntat d‟incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d‟igualtat
d‟oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l‟efecte d‟impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d‟ofertes, assignació de
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mercats, rotació d‟ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals
tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. g)
Col·laborar amb l‟òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l‟avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l‟Administració
o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
h) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats
“offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb les
administracions tributàries de l‟Estat, de Catalunya o dels municipis participants
d‟aquest Acord Marc.
i) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats que
utilitzin instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per la
OCDE.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
L‟incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l‟apartat anterior per part dels
licitadors o contractistes s'ha de preveure com a causa -segons el seu cas i d‟acord amb la
legislació de contractació pública- d‟exclusió de la licitació o de resolució del contracte, sens
perjudici d‟aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
39.3.-.Drets i obligacions de caràcter general
L‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s‟obliga a executar el contracte d‟acord amb aquest
plec de clàusules.
L'adjudicatari s'obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes fixats en els
plecs de prescripcions tècniques i condicions administratives que el regulen, amb subjecció
a la normativa administrativa i privada que li sigui aplicable.
L‟adjudicatari està obligat a aportar, per a la correcta execució dels serveis oferts, els mitjans
personals i materials que siguin necessaris.
El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà el
contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis que
es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del
contracte.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per a l'Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat, o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
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El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal que
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les
regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no
observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà al contractista i aquell haurà de
substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en
supòsits de vacances, absències i/o malalties.
39.4.- Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l‟execució, d‟obligat compliment per part de
l‟empresa contractista i, si s‟escau, per l‟empresa o empreses subcontractistes, d‟acord amb
l‟article 202 i 211 f) de la LCSP, seran les que tot seguit s‟indiquen:


Condició de caràcter social:

S‟estableix com a condició especial incorporar la perspectiva de gènere i evitar estereotips i
elements de discriminació per l‟orientació sexual, la identitat de gènere i l‟expressió de
gènere en l‟ús del llenguatge i de la imatge dels continguts objecte del contracte, així com en
la seva exposició, de manera que es fomentin valors d‟igualtat, presència equilibrada,
diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.


Condicions de caràcter mediambiental:

Pel que fa al servei de menjador, en base a criteris de salut i edat, en l‟elaboració dels
menús es prioritzarà que tant el producte com l‟elaboració dels aliments sigui els més
natural possible. Es prioritzarà els productes de temporada, frescos i de proximitat.
Pel que fa als productes de neteja es prioritzaran els productes ecològics i biodegradables i
s'evitaran els que siguin agressius per al medi ambient o la salut de les persones.
L‟incompliment d‟aquestes té la consideració de causa d‟incompliment greu del contracte
que pot donar lloc a la imposició de les penalitats previstes en aquest Plec.
Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar,
abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a
complir les condicions especials d‟execució que s‟indiquen. (Annex X)
CLÀUSULA 40 . Subrogació del personal
De conformitat amb l‟establert amb la Resolució de 12 de juliol de 2019, de la Direcció
General de Treball, per la qual es registra i publica el XII Conveni Col·lectiu de l’àmbit estatal
de centres d’assistència i educació infantil.
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L‟adjudicatari és farà càrrec a l‟inici de la prestació, de la subrogació dels contractes de
treball vigents dels treballadors en actiu que integren l‟actual plantilla d‟escola bressol,
respectant el conjunt de drets legítimament adquirits per aquest personal. Als efectes
previstos a l‟article 130 LCSP, es fa constar que l‟empresa que és l‟actual contractista del
servei ha presentat les condicions actuals dels contractes laborals dels treballadors afectats i
que són les que es relacionen a l‟Annex IV del plec de prescripcions tècniques.
Tot el personal que presti els seus serveis, dependrà única i exclusivament de l‟empresa
adjudicatària. En conseqüència l‟empresa adjudicatària haurà de donar compliment a les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i prevenció de
riscos laborals referides al personal dependent de l‟empresari donar compliment a allò
establert en l‟article 130 de la LCSP.
El contractista tindrà l‟obligació de respondre del salari impagat al treballador afectat per
subrogació, així com de les cotitzacions a la seguretat socials meritades, encara en el
supòsit que es resolgui el contracte i aquelles siguin subrogades pel nou contractista, sense
que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquesta darrera. En aquest cas,
l‟Administració, un cop acreditada la manca de pagament dels citats salaris, procedirà a la
retenció de les quantitats endeutades al contractista per garantir el pagament dels
esmentats salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva, en tant que no s‟acrediti
l‟abonament d‟aquestes.
CLÀUSULA 41. Recursos i jurisdicció
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d‟acord amb l‟article 44 de
la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l‟adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d‟adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l‟incompliment de
l‟establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria
d‟haver estat objecte d‟una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en els
llocs que estableix l‟article 16.4 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públics, en el registre de l‟òrgan de contractació o
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la
interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els
articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d‟11 de setembre, pel qual
s‟aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria
contractual i d‟organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Si l‟escrit d‟interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l‟òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
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Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l‟òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació
i l‟extinció d‟aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui
d‟acord amb el que estableix la Llei 26/2010, el 3 d‟agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l‟òrgan de contractació en l‟exercici de les prerrogatives de
l‟Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d‟agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sant Feliu de Llobregat, desembre de 2020
L‟Alcaldessa.

[Firma01-01]

43

ANNEXOS
ANNEX I
A) Per a Licitadors que estiguin inscrits en el al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes.
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DE LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT, PERSONALITAT
JURÍDICA I SOLVÈNCIA, DE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIONS DE CONTRACTAR I
D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s‟escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

1. Que dono compliment als requisits relatius a la capacitat, personalitat jurídica i solvència
econòmica-fiancera i técnico-professional de conformitat amb allò establert en aquest plec de
clàusules.
2. Que no estic incurs en cap de les prohibicions de contractar de conformitat amb la legislació
vigent.
3. Que consto inscrit al registre electrònic d‟empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic,
(ROLECE) en la data final de presentació d‟ofertes.
4. Que en cas d‟esser proposat adjudicatari del contracte objecte d‟aquesta licitació, em
comprometo a presentar la documentació acreditativa dels extrems esmentats en el punt
primer.

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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B) Per els licitadors que NO estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes.
ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DE LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE
CAPACITAT, PERSONALITAT JURÍDICA I SOLVÈNCIA.
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s‟escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
1.- Que havent formulat tots els tràmits necessaris per constar inscrit al registre electrònic
d‟empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de
presentació d‟ofertes, la meva inscripció no s‟ha pogut fer efectiva per raons alienes a la
meva voluntat.
2.- Que dono compliment als requisits relatius a la capacitat, personalitat jurídica i solvència
económica-fiancera i técnico-professional de conformitat amb allò establert en aquest plec
de clàusules.
3.- Que en cas d‟esser proposat adjudicatari del contracte objecte d‟aquesta licitació, em
comprometo a presentar la documentació acreditativa dels extrems esmentats en el punt
primer.
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX II
A) Per a Licitadors que estiguin inscrits en el al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes.
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS EN
MATÈRIA DE EMPLEATS AMB DISCAPACITAT, PLA D’IGUALTAT I PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS.
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si
s‟escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro: (marcar cada casella, segons correspongui)
a)

Que en cas de ser empreses de 50 o més treballadors COMPLEIXO amb el
requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb
discapacitat, de conformitat amb l‟article 42 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, en les condicions que es
determinin per reglament.

b)

Que en cas d‟empreses de més de 250 treballadors, COMPLEIXO amb
l‟obligació de disposar d‟un pla d‟igualtat de conformitat amb el que disposa l‟article
45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.

c)

Que l‟empresa que represento compleix estrictament, en relació als seus
treballadors, amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la
salut amb el compromís de presentar, a requeriment de la Corporació, la
documentació necessària i suficient que justifiqui la veracitat de la present declaració.

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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B) Per els licitadors que NO estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació
d’ofertes.
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIÓ DE
CONTRACTAR I AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTARIES I AMB LA
SEGURETAT SOCIAL I SISTEMA DE COMUNICACIONS I INTERCANVI D’INFORMACIÓ
EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s‟escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
Que NO estic incurs en cap prohibició per a contractar, de conformitat amb l‟article 71 de
la LCSP i en la forma establerta en l‟article 85 de la LCSP:
MARCAR CADA CASELLA, SEGONS CORRESPONGUI:
a. QUE NO HE ESTAT CONDEMNAT mitjançant sentència ferma per
delictes de terrorisme, constitució o integració d‟una organització o grup
criminal, associació il·lícita, finançament il·legal dels partits polítics, tràfic
d‟éssers humans, corrupció en els negocis, tràfic d‟influències, suborn, fraus,
delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra els
drets dels treballadors, prevaricació, malversació, negociacions prohibides als
funcionaris, blanqueig de capitals, delictes relatius a l‟ordenació del territori i
l‟urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, o a la pena
d‟inhabilitació especial per a l‟exercici de professió, ofici, indústria o comerç.
La prohibició de contractar arriba a les persones jurídiques que siguin
declarades penalment responsables, i a aquelles els administradors o
representants de les quals, tant si ho són de fet com de dret, amb el seu
càrrec o representació vigents i fins al seu cessament, estiguin en la situació
que esmenta aquest apartat.
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b. QUE NO HE ESTAT SANCIONAT amb caràcter ferm per una infracció greu
en matèria professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de
mercat, de falsejament de la competència, d‟integració laboral i d‟igualtat
d‟oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat, o
d‟estrangeria, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent; o per
una infracció molt greu en matèria mediambiental de conformitat amb el que
estableix la normativa vigent, o per una infracció molt greu en matèria laboral
o social, d‟acord amb el que disposa el text refós de la Llei sobre infraccions i
sancions en l‟ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4
d‟agost, així com per la infracció greu prevista a l‟article 22.2 del text
esmentat.
c. QUE NO HE sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat
declarades insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs,
llevat que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni o s‟hagi iniciat un
expedient d‟acord extrajudicial de pagaments, estar subjectes a intervenció
judicial o haver estat inhabilitats de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de
juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d‟inhabilitació que fixa la
sentència de qualificació del concurs.
d. QUE ESTIC al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o
de Seguretat Social que imposen les disposicions vigents, en els termes
que es determinin per reglament; En relació amb el compliment de les
seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, es considera que les
empreses n‟estan al corrent quan els deutes estiguin ajornats, fraccionats o
se n‟hagi acordat la suspensió en ocasió de la impugnació d‟aquests deutes.
e. QUE EN CAS DE SER EMPRESES DE 50 O MÉS TREBALLADORS
COMPLEIXO AMB EL requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats
siguin treballadors amb discapacitat, de conformitat amb l‟article 42 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, en les condicions que es determinin per reglament;
f. Que en cas d’empreses de més de 250 treballadors , COMPLEIXO AMB
l‟obligació de disposar d‟un pla d‟igualtat de conformitat amb el que disposa
l‟article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes.
g. Que NO he incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a
què es refereix l‟article 140 o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva
capacitat i solvència, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable,
l‟obligació de comunicar la informació que preveuen l‟article 82.4 i l‟article
343.1.
h. Que No estic afectada per una prohibició de contractar imposada en
virtut d’una sanció administrativa ferma, d‟acord amb el que preveuen la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària. Aquesta causa de prohibició de
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contractar es deixa d‟aplicar quan l‟òrgan de contractació, en aplicació del que
disposa l‟article 72.1, comprovi que l‟empresa ha complert les seves
obligacions de pagament o subscrit un acord vinculant amb vista al pagament
de les quantitats degudes, inclosos, si s‟escau, els interessos acumulats o les
multes imposades.
i. Que No Està incursa la persona física o els administradors de la persona
jurídica en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març,
reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de
l’Estat, o les respectives normes de les comunitats autònomes, de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius que
regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general , en
els termes que s‟hi estableixen. La prohibició arriba a les persones jurídiques
en el capital de les quals participin, en els termes i les quanties que estableix
la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs a què es refereix el
paràgraf anterior, així com els càrrecs electes al servei d‟aquestes.
j. La prohibició s’estén igualment, en tots dos casos, als cònjuges,
persones vinculades amb relació anàloga de convivència afectiva,
ascendents i descendents,així com a parents en segon grau per
consanguinitat o afinitat de les persones a què es refereixen els paràgrafs
anteriors, quan es produeixi conflicte d‟interessos amb el titular de l‟òrgan de
contractació o els titulars dels òrgans en què s‟hagi delegat la facultat per
contractar o els que exerceixin la substitució del primer.
k. QUE NO HE contractat a persones respecte de les quals s’hagi publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» l’incompliment a què es refereix l’article
15.1 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt
càrrec de l’Administració General de l’Estat, o en les respectives normes
de les comunitats autònomes, per haver passat a prestar serveis en
empreses o societats privades directament relacionades amb les
competències del càrrec exercit durant els dos anys següents a la data de
cessament en aquest càrrec. La prohibició de contractar es manté durant el
temps que continuï dins de l‟organització de l‟empresa la persona contractada
amb el límit màxim de dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec.
l. QUE NO HE retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un
procediment d’adjudicació, o haver impossibilitat l‟adjudicació del contracte
a favor seu per no complir el que estableix l‟apartat 2 de l‟article 150 dins del
termini assenyalat i hi hagi dol, culpa o negligència.
m. QUE NO HE deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a
favor seu, en els terminis que preveu l’article 153 per causa imputable a
l’adjudicatari.
n. QUE NO HE incomplert les clàusules que són essencials en el contracte,
incloses les condicions especials d’execució establertes d’acord amb el
que assenyala l’article 202, quan aquest incompliment s‟hagi definit en els
plecs o en el contracte com a infracció greu, i hi concorri dol, culpa o
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negligència en l‟empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de
penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
o. Que NO HA donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats
culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb una
entitat de les que comprèn l’article 3 de la LCSP ni en un conflicte
d‟interessos en els termes de l‟art. 24 de la directiva europea 2014/24 de
26/02/2014 i de la normativa nacional sobre conflicte d‟interessos.
p. Igualment declara, responsablement, que es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social així com no tenir deutes vençuts de naturalesa tributària amb
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, comprometent-se, a acreditar-lo,
cas de ser adjudicatari, abans de l'adjudicació del contracte, de conformitat
amb el que es determina l'article 140 i 150 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
q. Que l’empresa que represento compleix estrictament, en relació als seus
treballadors, amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts
per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i
vigilància de la salut amb el compromís de presentar, a requeriment de la
Corporació, la documentació necessària i suficient que justifiqui la veracitat de
la present declaració.

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX III
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses licitadores
de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació d’ofertes,
com per licitadors que no ho estiguin

INDICACIÓ DEL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE NOTIFICACIONS
En/Na ............................................................................. , amb DNI núm. ............................... ,
amb domicili a efectes de notificació a ........................................................................ , carrer
......................................................................., núm. ............., en nom propi, o en
representació de ................................................................................................... declaro:
Que la direcció de correu electrònic que designi l‟empresa per rebre les notificacions
d‟aquesta licitació de conformitat amb disposició addicional 16 i 17 de la LCSP és la
següent: ...................................@.......................................... .
El número de telèfon mòbil per rebre els avisos de notificació electrònica és el següent:
..................................
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX IV
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses licitadores
de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació d’ofertes,
com per licitadors que no ho estiguin

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE REPRESENTACIÓ DE L’EMPRESA I SIGNATURA
ELECTRÒNICA.
En/Na ............................................................................. , amb DNI núm. ............................... ,
amb domicili a efectes de notificació a ........................................................................ , carrer
......................................................................., núm. ............., en nom propi, o en
representació de ........................................................................................, amb domicili a
efectes de notificació a .........................................................., carrer .......................................,
núm. ...................... declaro:
I.- Que qui signa ostenta la representació de l‟empresa per la presentació de l‟oferta de
conformitat amb l‟article 159.4c de LCSP.
II.- Que l‟empresa, en cas de resultar adjudicatària, el seu administrador/apoderat disposa
de signatura electrònica reconeguda (nivell 4) per a la formalització del contracte.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX V
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació d’ofertes, com per licitadors que
no ho estiguin
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ADSCRIURE MITJANS PERSONALS I MATERIALS
SUFICIENTS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL)
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s‟escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:
Correu electrònic (obligatori en cas d‟optar per la notificació
electrònica*):

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
Que en cas de resultar adjudicatari dedicarem i adscriurem a l‟execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament.
De conformitat amb l‟article 76.3 de la LCSP el personal responsable destinat a l‟execució del
contracte són:
(detallar perfil professional mitjançant el seu currículum, relació detallada dels/de les col·laboradors/es
amb una breu descripció de la seva titulació, experiència, els telèfons de contacte i correu electrònic )
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX VI
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses licitadores
de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació d’ofertes,
com per licitadors que no ho estiguin
DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s‟escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:
Correu electrònic (obligatori en cas d‟optar per la Telèfon/Fax:
notificació electrònica*):

Telèfon
mòbil:

Declaro: (marcar cada casella, segons correspongui)

Que l‟empresa NO conforma grup empresarial.
Que l‟empresa SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l‟article 42 del Codi
de Comerç.
El Grup es denomina “......... ” i el conformen les entitats següents:

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX VII
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses licitadores de
la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació d’ofertes, com
per licitadors que no ho estiguin
DECLARACIÓ DE VOLUNTAT DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES
EN CAS DE RESULTAR ADJUDICATARIS
Noms i cognoms / empreses
1.
2.
3.
Nom i cognoms de les persones representants (si s‟escau):
1.
2.
3.

DNI/NIE/CIF/Passaport:
1.
2.
3.
DNI/NIE/Passaport:
1.
2.
3.

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

DECLAREN
La voluntat de constituir una Unió Temporal d‟Empreses per a participar en el procediment
obert simplificat per a la contractació del
, amb les empreses que es relaciones amb el següent percentatge de participació en l‟execució
del contracte:
Noms empreses

% participació

Que designen com a representant de la UTE en el
senyor/a...............................................................................................

procés

licitador

I com a prova de conformitat d‟aquesta declaració, que realitzem (lloc i data), la signem.
(Signatura de cadascun dels representants de les empreses)
Segell de les empreses
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al/la
.

ANNEX VIII
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final
de presentació d’ofertes, com per licitadors que no ho estiguin
MODEL D’AVAL
Raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantía CIF/
recíproca)
nom i cognoms dels apoderats
DNI/NIE/Passaport:
Domicili a efectes de notificacions i requeriments
Codi postal, població i província:
Amb poders suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la validació de
poders que es ressenya en la part inferior d‟aquest document,
AVALA a:
Nom i cognoms o Raó social de l’avalat

CIF/

en virtut del que disposa l‟article 107 i 108 de la Llei de Contractes del Sector Públic i el Plec de
clàusules administratives particulars, s‟imposa la constitució d‟aquesta garantía (provisional,
definitiva, complementària o especial) per respondre de les obligacions següents (detallar
l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantit), davant de l‟Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat, per import de:
............................................................................................................................( en lletra i xifres).
L‟entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos en
l‟article 56.2 del Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest
aval s‟atorga solidàriament respecte de l‟obligat principal, amb renúncia expressa al benefici
d‟exclusió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa municipal de
l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb subjecció als termes previstos en la legislació de
contractes del sector públic, en les seves normes de desenvolupament.
El present aval estarà en vigor fins que l‟Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat autoritzi la seva
cancel·lació o devolució, d‟acord amb allò que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic i
legislació complementària.
Aquest Aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el registre Especial d‟Avals amb el
número .............
(Lloc i data)
(raó social de l‟entitat)
(signatura dels apoderats)
VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L‟ASSESSORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O
ADVOCACIA DE L‟ESTAT
Província ........................................... Data ......................... núm. o Codi ................... .
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ANNEX IX:
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final
de presentació d’ofertes, com per licitadors que no ho estiguin
PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR
En/Na..................................................................................,amb
DNInúm............................. , amb domicili a efectes de notificació a
............................................,carrer ....................................................., núm. ..........., en
nom propi (o en representació de) ............................................................, en el
procediment obert sotmès a regulació harmonitzada CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
INTEGRAL DE GESTIÓ I FUNCIONAMET DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
GINESTA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Declaro que l‟empresa licitadora a la qual represento, ha previst en la seva oferta que
procedirà a subcontractar parcialment l‟objecte del contracte. Al respecte, i als efectes
previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic, l‟empresa comunicarà de forma
anticipada a l‟Ajuntament, els subcontractes a realitzar, identificant al subcontractista i
justificant adequadament la seva aptitud per executar les prestacions, per tal que
l‟Ajuntament prengui en consideració aquesta comunicació.
Als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l‟article 215 de la
Llei de Contractes del Sector Públic, declaro que en l‟execució de l‟esmentat contracte,
no se superarà el percentatge de subcontractació establert en el present plec de
clàusules administratives particulars.
Nom o perfil empresarial .................. Percentatge ...................
La suma total de la part subcontractada és de ..................% i es
refereix als següents aspectes o apartats a nivell percentual:
(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX X
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE MESURES SOCIALS I
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si
s‟escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

DECLARO:
Que, en cas de resultar adjudicatari ens comprometem a complir les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d‟integració laboral, i en
particular, les següents:

Condició de caràcter social
S‟estableix com a condició especial d‟execució d‟acord amb l‟article 202 de la LCSP incorporar
la perspectiva de gènere i evitar estereotips i elements de discriminació per l‟orientació sexual,
la identitat de gènere i l‟expressió de gènere en l‟ús del llenguatge i de la imatge dels continguts
objecte del contracte, així com en la seva exposició, de manera que es fomentin valors
d‟igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de
gènere.
Condicions de caràcter mediambiental
Pel que fa al servei de menjador, en base a criteris de salut i edat, en l‟elaboració dels menús
es prioritzarà que tant el producte com l‟elaboració dels aliments sigui els més natural possible.
Es prioritzarà els productes de temporada, frescos i de proximitat.
Pel que fa als productes de neteja es prioritzaran els productes ecològics i biodegradables i
s'evitaran els que siguin agressius per al medi ambient o la salut de les persones.

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX XI
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES
DE MANERA AUTOMÀTICA
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si
s‟escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Les propostes econòmiques hauran de presentar-se seguint el format de les taules
indicades per conceptes a continuació:
7.A.1 Oferta econòmica
Pressupost base de licitació: 520.230,45 € pel al període del 1 de juny del 2021 fins al
31 d‟agost del 2022.
CONCEPTE

PREU MÀXIM A
OFERTAR

PREU OFERTAT
(IVA no inclòs)

(IVA no inclòs)
Oferta econòmica per al contracte amb
IVA exempt, per a la durada inicial
d‟aquest contracte pel al període del 1
de juny del 2021 fins al 31 d‟agost del
2022.

520.230,45 €

€

7.A.2 Incorporació de personal tècnic especialitzat superior al mínim que
estableix el plec de prescripcions tècniques destinat a l’execució dels
treballs
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S’ofereix el servei

En cas afirmatiu indicar
en quina de les tres
opcions (A, B o C)
proposades es fa:

A -Vetlladora en horari de 9 a 12h

B -Vetlladora en horari de 9 a 13h

C -Vetlladora en horari de 9 a 12h i de 15 a 17 h

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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