PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ I MONITORATGE DEL
PROGRAMA «JUGUEM?» DE L’AJUNTAMENT DE SALT.

Expedient: 2018F035000018

1. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
1.1 Definició de l’objecte del contracte
1.2 Necessitat i idoneïtat del contracte
1.3 Pressupost base de licitació
1.4 Durada del contracte
1.5 Existència de crèdit
1.6 Valor estimat
1.7 Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
1.8 Publicitat de la licitació. Perfil del contractant
1.9 Capacitat per contractar
1.10 Presentació de proposicions
1.11 Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments
1.11.1 Solvència econòmica i financera
1.11.2 Solvència professional o tècnica
1.12 Mesa de contractació
1.13 Procediment de valoració de les proposicions
1.13.1 Obertura dels sobres
1.14 Criteris d’adjudicació
1.15 Criteris de desempat
1.16 Proposta d’adjudicació
1.17 Presentació documentació
1.18 Termini per a l’adjudicació
1.19 Variants
1.20 Ofertes anormalment baixes
1.21 Garantia provisional
1.22 Garantia definitiva
1.23 Formalització del contracte

1

2. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
2.1

Drets i obligacions de les parts

2.2

Despeses a càrrec de l’adjudicatari

2.3

Condicions especials d’execució

2.4

Modificació del contracte

2.5

Règim de pagament

2.6

Revisió de preus

2.7

Subrogació

2.8

Causes de resolució del contracte

2.9

Termini de garantia del contracte

2.10 Règim de penalitats
2.11 Infraccions
2.12 Penalitzacions
2.13 Subcontractació
2.14 Confidencialitat de la informació
2.15 Règim Jurídic de la contractació
2.16 Notificacions i ús de mitjans electrònics
2.17 Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
2.18 Assegurances
2.19 Lloc de prestació del servei
2.20 Responsable del contracte
2.21 Protecció de dades de caràcter personal
2.22 Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del
contracte
2.23 Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
3. DADES ESPECÍFIQUES
3.a

Dades específiques del contracte de serveis

3.a.1 Facultat de l’Ajuntament de Salt sobre manteniment d’estàndards de qualitat en
la prestació del servei

2

4. ANNEXOS
Annex 1: Model de declaració responsable, per al compliment de la normativa nacional
Annex 2: Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics

3

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ

1.1) Definició de l’objecte del contracte
És objecte del present plec l’establiment de les condicions que regiran l’adjudicació,
per part de l’Ajuntament de Salt del contracte de la gestió dels serveis de Mediació i de
Monitoratge del programa «Juguem?» amb una durada de 1 any, més la possibilitat de
1 any de pròrroga.
El contracte tindrà, en tot moment i a tots els efectes, la qualificació de contracte de
serveis tal i com es defineix a l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei
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 (en endavant LCSP) i inclòs a l'annex IV LCSP
Els Codis CPV que corresponen són:
79540000 Servei de mediadors interculturals.
92000000 Servei de monitoratge.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, del criteri d’adjudicació i de la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), estan acreditats a l’expedient.

1.3) Pressupost base de licitació
a) El pressupost base de licitació de la contractació, per 1 any, es fixa en la
quantitat de 38.175,84€, més una quota d’IVA (21%) de 8.016,92€, fent un
total de 46.192,76€.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base
de licitació. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència i
porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i concordants de
la LCSP. Aquest pressupost màxim s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat
de tots els costos derivats.
b) Desglossament del pressupost per costos:

Costos

Import en €
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Cost anual del personal
Altres despeses de personal, indemnitzacions i formació

31.813,20€
2.226,92€

Material
Gestió: direcció, coordinació, seguiment i suport de l’activitat
i reunions, així com suport administratiu (nòmines,
contractes, auditories, comptabilitat).
Total

954,40€

3.181,32€
38.175,84€

IVA (21%)

8.016,92€

TOTAL COSTOS:

46.192,76€

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència:
- el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya
(resolució EMO/1528/2015, de 25 de juny, DOGC Núm. 6910).
- Conveni Col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i
d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (resolució TSF/2786/2017, de 27
d’octubre,DOGC Núm. 7512).

1.4) Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de 1 any a partir de la seva formalització, amb
possibilitat de pròrroga per 1 any més. La pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació i
serà obligatòria per l’empresari, amb un preavís de 2 mesos d'antelació a la finalització
del mateix, sense que es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts.
1.5) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva a càrrec de l’aplicació
pressupostària 14.32702.22799 PROJECTE JUGUEM, treballs realitzats per altres
empreses, de la següent manera:

EXERCICI

APLICACIÓ

DENOMINACIÓ
FUNCIONAL

DENOMINACIÓ ECONÒMICA

IMPORT
(IVA inclòs)

2019

14.32702.22799

Projecte Juguem

Treballs realitzats per altres empreses

36.569,27€

2020

14.32702.22799

Projecte Juguem

Treballs realitzats per altres empreses

9.623,49€

Supeditar l'efectivitat del contracte a l'existència de crèdit en els respectius
pressupostos d'acord amb l'establert a l'article 174.1 del TRLRHL.

1.6) Valor estimat
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El valor estimat del contracte (VEC), als efectes del què disposen els articles 101 i
concordants de la LCSP és de 91.622,01€, tal i com es calcula en la següent taula:
PREU ANUAL CONTRACTE

PRÒRROGA DE 1 ANY

MODIFICACIÓ
(20%)

VES
(IVA EXCLÒS)

38.175,84€

38.175,84€

15.270,33€

91.622,01€

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, és durà a terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT i
adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que
estableixen els articles 145, 146, 156 a 159 i concordants de la LCSP.
1.8) Publicitat de la licitació. Perfil del contractant
Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament
de Salt, d'acord amb l'article 135 de la LCSP. Per a consultar els plecs i resta de
documents relacionats amb la present contractació, s'ha d'accedir al Perfil del
contractant a través de l'adreça següent:
https://www.seu-e.cat/web/salt/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-isubvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
1.9) Capacitat per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article
65 del LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides en
l’article 71 del LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts
en l’article 72 del LCSP; que acreditin la solvència que es requereixi en els termes
establerts en la clàusula 1.11 d’aquests Plecs; i que gaudeixin de l’habilitació
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
En qualsevol cas, les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de
contractes les prestacions dels quals es trobin compreses dintre de les finalitats,
objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els
hi siguin propis, d’acord amb el que preveu l’article 66 del LCSP.

1.10) Presentació de proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà en la forma i
lloc indicats a l'anunci de licitació, en el termini de 15 dies naturals a partir de l'endemà
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de la publicació de l'anunci al sobre del contracte, mitjançant l'eina Sobre Digital,
integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya,
accessible en el perfil de contractant indicat en la clàusula 1.8 del present plec.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document
«Instruccions sobre l'ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació»
publicat en el perfil de contractant.
La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de la
totalitat de les clàusules o condicions del present plec, sense reserva alguna, així com
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea i, un cop
presentada, no podrà ser retirada sota cap pretext.
Tots els documents presentats pels concursants hauran de ser originals o còpies
legalitzades notarialment o compulsades administrativament.
Els licitadors hauran d’estructurar les seves ofertes de forma ordenada i donant
resposta sistemàtica i precisa a la informació requerida de forma que faciliti la lectura i
compressió de les propostes, evitant la presentació d’informació no necessària per a la
valoració.
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos
sense que s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions
quedarà a la disposició dels interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en
els tres mesos següents a la data que se’ls notifiqui l’adjudicació, l’administració no
estarà obligada a seguir-la custodiant.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya i haurà d’anar degudament signada pel licitador. Aquesta haurà de ser
original o còpies legalitzades notarialment o compulsades administrativament.
Les proposicions constaran de dos sobres digitals denominats 1 i 2:

•

Sobre número 1: Documentació Administrativa, si s’escau, i Documentació
Tècnica o criteris avaluables a través de judici de valor.
Aquest sobre contindrà una declaració responsable indicant que es compleixen
les condicions legalment establertes per contractar amb l’Administració, fent
menció expressa, si s’escau, en relació a la disposició en la plantilla d’un
percentatge de treballadors amb discapacitats superiors a l’exigit legalment
(segons Annex1).
En aquest cas, el licitador que resulti adjudicatari d’aquest contracte, haurà de
presentar tota la documentació que acrediti que compleix les condicions per a
contractar abans de l’adjudicació del contracte, segons la clàusula 1.17 dels
presents plecs. En la mateixa obligació incorreran tots els licitadors, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, previ requeriment de la mesa de
contractació.
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Així mateix, en aquest sobre també s’hi haurà d’incloure un Projecte Tècnic (en
endavant PT), el contingut del qual s’ha d’ajustar als apartats concretats en el Plec
de clàusules tècniques del present contracte.
Els objectius del projecte i les funcions i tasques dels professionals estan
especificats en les clàusules tècniques específiques. La resta del projecte a
presentar s’ha de regir per aquestes clàusules.
El projecte haurà d’incloure els següents apartats:

•
•
•
•
•
•

Metodologia per assolir els objectius.
Detall de la proposta d’activitats.
Distribució horària de les activitats.
Temporalització de les activitats.
Proposta organitzativa del personal que es farà càrrec dels serveis.
Proposta de sistema d’avaluació.

Els licitadors podran incloure tota aquella documentació que considerin adient per
fer entenedora la seva proposta, sense sobrepassar el límit de 50 pàgines (25
fulls).

•

Sobre número 2: Oferta econòmica i/o criteris avaluables a través de
fórmula.
Aquest sobre haurà de contenir la documentació acreditativa dels criteris estipulats
en l’apartat B del punt 1.14 «Criteris avaluables automàticament mitjançant
fórmula» d’aquests plecs.
Ateses les característiques de les bases de licitació, l’oferta econòmica i les
diferents propostes s’ajustaran al model de l’Annex 2.

1.11) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les següents condicions:
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.17 del
present plec i en els termes que es detallin en el requeriment.
Disposar de la següent solvència:
1.11.1 Solvència econòmica i financera:
S’acreditarà mitjançant alguns dels següents documents:
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a) Volum anual de negoci, o facturació anual en l’àmbit del contracte en qualsevol
dels tres darrers anys, d’import igual o superior al doble de l’import de licitació
anual del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari
estigués inscrit en el Registre i, en cas contrari, per les dipositades en el registre
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil hauran d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Patrimoni net, o bé rati entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic pel qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per
l’import igual o superior al doble de l’import de licitació anual del contracte.
c) Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que haurà de cobrir un
capital mínim assegurat de 300.000€ per víctima i 1.200.000€ per sinistre.
d) Un informe de solvència emès per la principal entitat bancària amb qui opera
l’empresa.

1.11.2 Solvència professional o tècnica:
Els requisits mínims de solvència tècnica o professional exigits en aquest contracte
són els següents (s’han de complir tots):
a) Acreditació d’un contracte de similars característiques realitzat en els últims 5
anys, que inclogui imports, dates i destinataris dels serveis, públics o privats.
b) Currículum del personal directiu i tècnic o de les unitats tècniques integrades,
encarregats de la coordinació i execució del contracte. Cal que tinguin una
experiència mínima de dos anys dins de l’empresa en projectes similars.
c) Una declaració responsable que manifesti que disposa de la certificació legalment
establerta que acredita que el personal adscrit al servei no ha estat condemnat per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per
delictes de tràfic d'éssers humans.
Aquesta condició és excloent per participar. Qui no ho acrediti queda automàticament
exclòs del procediment d’adjudicació d’aquest contracte.
Les empreses licitadores hauran d'acreditar estar inscrites en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades (RELI) o al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE).
1.12) Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà constituïda per:
President: El regidor d’Acció Social, Sr. Ferran Burch i González
Suplent: La regidora de cultura, Sra. Eva Rigau i Bruguer
Vocals:
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Titulars

Substituts

1. Sra. M. Lourdes Palomino i Pellicer,
Secretària General

-

La Sra. Raquel
jurídica municipal

2. Sra. Anna Costejà i Cros,
Interventora municipal

-

La Sra. Núria Coll i Negre,
Tècnica economista de Intervenció

3. Sr. Clara Cerdà i Gil
Tècnica d'Ensenyament

-

Sra. Sandra Casas i Mascarós
Tècnica de Cultura

Fauria, Assessora

Actuarà com a secretari de la Mesa el Sr. Joaquim Sastre i Haro i, com a suplent, la
Sra. Berta Vitlloch i Masmiquel.
Les persones que componen la mesa de contractació declararan expressament en la
primera reunió que no concorren en cap conflicte d’interessos.
La Mesa de Contractació genera directament el certificat que s'uneix a l'expedient
administratiu conforme l'empresa adjudicatària està inscrita al Registre de Licitadors de
la Generalitat i/o de l'Administració General de l'Estat. Accedeix d'ofici a la base de
dades del Registre de Licitadors de la Generalitat i/o de l'Administració General de
l'Estat per comprovar les corresponents dades registrals de l'empresa adjudicatària.
L’òrgan responsable de l’execució del contracte i competent per dictar tots aquells
actes administratius derivats de l’execució ordinària del contracte és la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Salt.
1.13) Procediment de valoració de les proposicions

1.13.1) Obertura dels sobres
L'obertura dels diferents sobres s'efectuarà d'acord amb el que disposen els articles
157, 159.4 i concordants de la LCSP.
El sobres 1 i 2 s'obriran en la data i hora assenyalades en l'anunci i configurades en
l'eina «Sobre Digital», i es podrà fer un cop les persones que permeten l'obertura dels
sobres, anomenades Custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en l'interval de
temps que s'hagin definit prèviament, les seves credencials i hagi arribat la data i hora
assenyalades.
En el procés d’obertura dels diferents sobres, la Secretària certificarà la relació dels
documents que figurin en cadascun d’ells.
Obertura del sobre número 1
Segons l’article 4 del decret llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria
de contractació pública, “les empreses licitadores no estan obligades a acreditar
documentalment, en el moment de la presentació d’ofertes, el compliment dels
requisits de capacitat i solvència. Els òrgans de contractació hauran d’admetre una
declaració responsable que substitueixi l’acreditació documental, o el formulari
normalitzat de document europeu únic de contractació”.
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Així mateix, la mesa de contractació, a fi d'avaluar els criteris que depenen de judici de
valor, podrà sotmetre el projecte inclòs en aquest sobre als informes que consideri
escaients, els quals hauran de ser emesos en el termini de 7 dies naturals.
Obertura sobre número 2
Un cop fetes públiques les comunicacions de les puntuacions corresponents al sobre
número 1, la mesa es tornarà a reunir en un acte públic, a fi de procedir a l’obertura del
sobre que contingui la proposició econòmica i la documentació que integri la resta de
proposició.
Prèviament a l’obertura d’aquest sobre es donarà a conèixer el resultat de la
ponderació dels criteris avaluables a través de judici de valor.
La mesa podrà formular la corresponent proposta d’adjudicació del contracte en la
mateixa sessió o bé, sotmetre la documentació integrant del sobre 2, als informes que
consideri escaients.

1.14) Criteris d’adjudicació
La valoració màxima que es pot obtenir en conjunt és de 100 punts, dels quals 25
s’assignen amb criteris amb judici de valor i 75 punts amb criteris automàtics.
A) Criteris amb judici de valor (25 punts):
Projecte Tècnic (PT).
La valoració màxima que es pot obtenir en aquest apartat és de 25 punts, aplicant-se
les següents puntuacions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Metodologia per assolir els objectius proposats en el PT (màxim 7 punts)
Detall de la proposta d’activitats (màxim 2 punts)
Distribució horària de les activitats (màxim 2 punts)
Temporalització de les activitats (màxim 2 punts)
Proposta organitzativa del personal que es farà càrrec del servei. (màxim 2 punts)
Proposta de sistema d’avaluació (màxim 5 punts)
Mediació: Incorporació de la perspectiva de gènere en els objectius, metodologia,
indicadors, estudis, informes i resta de documentació i la incorporació d’accions,
dins del projecte tècnic a presentar, i incorporar la dimensió i el treball comunitari
en totes les accions (màxim 2,5 punts)
8. Monitoratge: Incorporació de la perspectiva de gènere en els objectius,
metodologia, indicadors, estudis, informes i resta de documentació i la incorporació
d’accions, dins del projecte tècnic a presentar, i fomentar i promoure la
comunicació i la cohesió social en els dels àmbits de treball on s'actuï (màxim 2,5
punts)
B) Criteris avaluables automàticament mitjançant fórmula (75 punts):
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Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:
1. En concepte de millora de l’import màxim de la base de licitació que fixa la base 1.
3, un màxim de 20 punts.
La proposta econòmica es valorarà aplicant la fórmula següent:
P= (OMA/OV)*MP
On
P= Puntuació de l’oferta que es valora
OMA= Oferta més avantatjosa.
OV = oferta a Valorar
MP = Màxima puntuació.

Es considerarà oferta desproporcionada l’oferta econòmica que es trobi en els
supòsits següents:

•

Quan, hi concorri un sol·licitador, la que sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.

•

Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altre oferta.

•

Quan hi concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant
això, s’exclourà per el còmput de la mitja l’oferta de quantitat més elevada,
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja.
En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada a la baixa, la superior a
25 unitats percentuals.

2. En concepte de millora duent a terme formació continua pels professionals que
portaran a terme el servei (màxim de 35 punts):
Pel que fa als monitors, formació en l’àmbit del lleure educatiu (màxim de 17,5
punts)
Pel que fa als mediadors, formació de caràcter comunitari (màxim de 17,5 punts)

La proposta formativa es valorarà tenint en compte els següent criteri:

P= ( OV / OMA ) * MP
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On
P= Puntuació de l’oferta que es valora
OV = Hores anuals de formació de l’oferta a valorar
OMA = Hores anuals de formació de l’oferta més avantatjosa
MP = Màxima puntuació

3. En concepte de millora per estar en possessió de titulació superior a l’exigida, que
estigui relacionada amb les tasques a desenvolupar, dels professionals que
portaran a terme el servei (màxim de 20 punts):
Pel que fa als/ a les 2 monitors/-es (màxim 10 punts): Títol de Coordinador/-a de
lleure (5 punts)
Pel que fa al/ a la mediador/-a (màxim 10 punts):
- Postgrau universitari (5 punts)
- Màster universitari (5 punts)

En tot cas, l'Ajuntament de Salt es reserva la facultat d'adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert, en els termes d’allò que disposa la
LCSP.
1.15) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a
l’art. 147 de la Llei 9/2017 LCSP.
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà valorant el menor
percentatge de contractes temporals en la plantilla de cada una de les empreses.
1.16) Proposta d’adjudicació
D’acord amb allò que estableix l’article 151.1 de la LCSP, l’acord d’adjudicació ha de
ser motivat i es notificarà als candidats i licitadors, havent de ser publicada en el perfil
del contractant en el termini de 15 dies. La proposta de la Mesa de contractació, per
fer possible l’adopció del corresponent acord, ha d’incloure, com a mínim, la següent
informació:


En relació als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, exposició en
forma resumida de les raons per les quals no s’hagi admès la seva oferta.



En tot cas, la identitat de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la seva
proposició determinants del fet que hagi estat seleccionada la seva oferta amb
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preferència a les que hagin presentat la resta de licitadors, les ofertes dels quals
hagin estat admeses.
Per tal de fer possible que la decisió de la Mesa i el posterior acord d’adjudicació
s’integrin amb la informació esmentada, els informes tècnics, que a petició de la Mesa
o de l’òrgan de contractació serveixin per dur a terme la ponderació dels diferents
criteris d’adjudicació del contracte, hauran de contenir la informació mínima indicada a
la present clàusula de valoració del projecte.

1.17) Presentació de documentació

El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins el termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu
l’art. 150.2 de la LCSP, haurà de presentar:
1. Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
2. A partir del dia 9 de setembre de 2018 és obligatòria la inscripció de les empreses
licitadores en el Registre Electrònic d'empreses licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya o en el Registre Oficial d'empreses licitadores i empreses
classificades del sector públic (ROLECE), d'acord amb la previsió de la disposició
transitòria tercera LCSP. La data màxima de la inscripció en el registre
corresponent és la data final de presentació de proposicions en el procediment de
licitació.
Mitjançant l'accés en el Registre Electrònic d'empreses licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial d'empreses licitadores i empreses
classificades del sector públic (ROLECE), la Mesa de contractació comprovarà el
compliment dels requisits següents:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat
o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d'aportar l'escriptura de
nomenament de càrrec social o bé de poder notarial per representar a la
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o adaptació, si escau, de la
societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el
que hauran d'estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així
mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades
hauran d'estar inscrits en el corresponent Registre quan l'esmentada inscripció
els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d'obrar s'acreditarà
mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional,
inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o dels
Estats signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu hauran d'acreditar
la seva capacitat d'obrar, en els termes d'allò que disposen els articles 67 i 84
de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals
que s'estableixen a l'annex I del RGLCAP.
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La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres s'acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l'Ajuntament de Salt
disposi d'aquests.
c) La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els
termes de la clàusula 1.9 ) i 1.11) del present plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en
la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
En cas d'incomplir-se l'establert en l'article 150.2 LCSP, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l'import del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els
termes assenyalats a l'article 150 de la LCSP.
En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per l'empresa
proposada com adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la
licitació
1.18) Termini per a l’adjudicació

L’adjudicació del contracte tindrà lloc conforme al que disposa l'article 159.4 i
concordants de la LCSP.
En la notificació s’indicarà el termini en què ha de procedir-se a la formalització del
contracte, conforme a l’apartat 3 de l’art. 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
1.19) Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes, llevat de les millores
que es puguin oferir com a criteri de valoració del contracte.
1.20) Ofertes anormalment baixes
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els
supòsits previstos en l’article 85 del RGLCAP i s’exclourà del procediment de licitació
de conformitat amb l’art. 149 LCSP.
1.21) Garantia provisional
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No procedeix la constitució de garantia provisional en tractar-se d’un procediment
obert simplificat, d’acord amb allò que disposa l’article 159.4.b) de la LCSP.
1.22) Garantia definitiva
El licitador que hagi presentat la millor proposició relació qualitat-preu dipositarà una
garantia per import del 5 per 100 del preu ofertat.
Si l'empresa seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució
de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà
retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és
suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la
garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir
la totalitat de la garantia definitiva.
La garantia definitiva que no es constitueixi mitjançant la modalitat de retenció en preu,
ha de dipositar-se al compte corrent de l'Ajuntament, que serà facilitat al licitador.

1.23) Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP.
El representant legal de l’empresa haurà de signar electrònicament el contracte amb
qualsevol eina gratuïta de signatura de documents avalada per l’Administració Oberta
de Catalunya (AOC), com pot ser el programa Adobe Acrobat Reader DC.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte dins
del termini indicat, l'Administració podrà acordar la resolució del mateix, així com la
confiscació de la garantia provisional que en el seu cas s'hagués constituït.

2 DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules de
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:

•

Drets del contractista:
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a) El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis corresponents.
b) L’Ajuntament de Salt haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els
impediments que es puguin presentar per a la prestació del servei, sempre que
estigui en l’àmbit de les seves competències.
c) Tots els altres drets no recollits expressament en aquesta clàusula però que
s’estableixen en els plecs i/o en el PT d'aquest contracte, o en les disposicions
de caràcter general que resultin d’aplicació i als quals no hagi renunciat.

•

Obligacions generals del contractista:
a) L’empresa portarà a terme la realització del programa d’acord amb el projecte
presentat, amb subjecció a les clàusules del present Plec i al Plec de Clàusules
Administratives Generals aprovades per l’Ajuntament,
b) El
contractista
haurà
d’estar
en
possessió
de
quantes
acreditacions/habilitacions legals siguin necessàries per desenvolupar
correctament l’objecte del contracte.
c) L’empresa adjudicatària es farà càrrec íntegrament de la contractació del
personal necessari per dur a terme els serveis, atenent a la legislació vigent.
Aquest personal no tindrà cap vincle jurídic de caire laboral o administratiu amb
l’Ajuntament de Salt.
d) L’empresa haurà de presentar, per mitjà de les persones que tingui
contractades, una valoració mensual i un altre anual que reculli les dades
estadístiques d’atenció, la valoració objectiva dels serveis i activitats realitzades
i, si s’escau, la proposta de noves iniciatives.
e) L’empresa nomenarà una persona que serà l’encarregada de mantenir els
contactes i la coordinació amb els tècnics de l’àrea de Integració i Convivència
de l’Ajuntament, per tal d’efectuar el seguiment conjunt del desenvolupament
del servei.
f)

Les persones adscrites al servei de monitoratge i mediació hauran de tenir el
següent perfil professional:
Monitors: títol de monitor de lleure, d’acord amb el III conveni col.lectiu del
sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, resolució
EMO/1528/2015, de 25 de juny, DOGC núm. 6910
Mediadors: titulació de la branca socioeducativa (educador/a social, mestre/a,
pedagog/a, psicopedagog/a, psicòleg/a etc...) i tindrà una categoria
professional mínima, d’acord amb el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya
d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als
anys 2013-2018, resolució TSF/2786/2017, de 27 d’octubre, DOGC núm. 7512.

g) L’empresa contractada haurà de justificar que disposa de la certificació
legalment establerta que acredita que el personal adscrit al servei no ha estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, ni per delictes de tràfic d'éssers humans ( llei 26/2015 de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència ).
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h) En cas de tractaments de dades personals pel desenvolupament de les
actuacions que es realitzin al Mas Mota, l’empresa es compromet a respectar la
normativa vigent de protecció de dades personals i a adoptar les mesures de
seguretat normativament previstes, així com a guardar estricta confidencialitat
sobre aquestes.
i)

En tota la documentació i elements impresos s’hi farà constar el logotip de
l’Ajuntament de Salt.

j)

Tota la documentació i elements impresos que generi el desenvolupament del
servei seran propietat de l’Ajuntament de Salt.

k) El contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta que li siguin d’aplicació del Codi d’ètica i Bon govern local de
l’Ajuntament de Salt publicat al BOPG núm. 237 de 12 de desembre de 2014.
l)

Facilitar a l’Ajuntament de Salt la informació establerta per la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

m) Comunicar a l’Ajuntament de Salt les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin estar en risc l’interès
públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit
procediment de licitació.
n) Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en el termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

•

Obligacions de l´Ajuntament de Salt
a) Posar a disposició de l’empresa contractada la instal·lació del Mas Mota, o
d’altres instal·lacions que l’Ajuntament consideri oportunes, per a la realització
dels serveis de Mediació i Monitoratge.
b) Assumir les despeses de manteniment de la instal·lació (energia elèctrica,
consum telefònic i fax, fotocopiadora i neteja).
c) Per a la figura del Mediador, es posarà a disposició del contractista un
ordinador, una impressora i un telèfon.

2.2) Despeses a càrrec de l’adjudicatari
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Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses corresponents als tributs de tota mena
que deriven del contracte.

2.3) Condicions especials d’execució
L’empresa ha d’acreditar obligatòriament que disposa d’alguna mesura de conciliació
del treball i vida familiar dels seus empleats.
També és condició especial d'execució mantenir la plantilla de treballadors i
treballadores mínima adscrita a l'execució del contracte i descrita als plecs, sense que
procedeixi suspendre o extingir els contractes de treball de la plantilla, excepte les
suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o
d'acomiadaments disciplinaris.
2.4) Modificació del contracte

Si per necessitats del servei, com per exemple, l’època d’estiu o determinats moments
de l’any no lectius, es considera oportú incrementar-lo en nombre d'hores de servei, es
proposarà una modificació del contracte de fins a un 20% del seu valor, sempre i quan
existeixi crèdit disponible per a fer viable l’esmentada modificació.
2.5) Règim de pagament

El contractista presentarà mensualment una factura relativa a la Gestió dels Serveis
de Mediació i Monitoratge pel programa Juguem? de l’Ajuntament de Salt.
El seu pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Salt, en els terminis establerts en
l’article 198.4 de la LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
documents de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s’han de presentar al registre de factures de l’Ajuntament de Salt situat a
l’àrea de Serveis Econòmics, identificant el contracte administratiu relatiu a la Gestió
dels Serveis de Mediació i Monitoratge pel programa Juguem? de l’Ajuntament
de Salt, Expedient: 2018F035000018
En el cas que l’adjudicatari es trobi incurs en l’obligatorietat d’emetre factura
electrònica en els termes de la llei 25/2013, de 27 desembre, la factura haurà de reunir
els requisits tècnics establerts en aquesta norma, i s’haurà de presentar al Registre de
factures electròniques de l’Ajuntament de Salt: https://efact.eacat.cat/bustia/?
emisorld=27
En totes les factures electròniques la identificació del centre gestor destinatari es farà
mitjançant els codis DIR3 següents:
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Oficina comptable:
Òrgan gestor:
Unitat de tramitació :

L 01 17 1557
L 01 17 1557
L 01 17 1557

L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels 30 dies següents a la data
d’aprovació de la factura, segons l’art. 198.4 de la LCSP.

2.6) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.7) Subrogació
Atès que aquests serveis no s'estan prestant actualment, no es preveu cap procés de
subrogació.
2.8 ) Causes de resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els articles 211 i 313
de la LCSP, les següents:

•

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’administració pública estipulades en l’article 71 de la LCSP o als
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Corporació
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

•

L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa
la clàusula següent referida a les penalitzacions.

•

La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada amb referència concreta a
la prestació de l’objecte del contracte.

•

L’abandó en la prestació de l’objecte del contracte.

Quan el contracte es resolgui per culpa de l’adjudicatari, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l’Administració, en allò que excedeixin de l’import de la garantia.
2.9) Termini de garantia del contracte
Sens perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar d’acord amb les
disposicions generals sobre responsabilitat, la del contractista quedarà extingida un
cop finalitzades les prestacions d'aquest contracte, previ informe favorable del
responsable del contracte, en el qual cas, l’òrgan de contractació aprovarà la liquidació
del contracte i acordarà la cancel·lació de la garantia definitiva d’acord amb el que
disposa l’article 111 del LCSP.
Es fixa un termini de garantia de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del
servei.
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2.10) Règim de penalitats.
El règim de penalitats es regula pel que disposen les normes legals aplicables, i a més
són específiques d’aquesta contractació les infraccions i penalitats que es derivin de
l'incompliment de les obligacions que s'estableixen en aquest plec.
Es considera infracció susceptible de poder ser penalitzada tot incompliment per
l’adjudicatari de les obligacions de fer, no fer o suportar que li assenyala aquest plec.
Les penalitats tenen caràcter contractual, de forma que l’adjudicatari accepta
expressament que pot ser penalitzat en la forma prevista en aquest plec.
Quan les persones dependents de l’adjudicatari incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona prestació del servei contractat, l'Ajuntament de Salt
pot requerir d’aquell la seva substitució. En qualsevol cas, el substitut ha de complir els
mateixos requisits que l’antecessor.
La imposició de penalitats no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la
possible resolució del contracte.
Si la infracció comesa transcendeix l’il·lícit administratiu per revestir el caràcter de
delicte, el president posarà els fets en coneixement dels òrgans jurisdiccionals.
2.11) Infraccions.
És consideren incompliments les infraccions en què pot incórrer el contractista en la
prestació del servei. Aquestes es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la
tipificació que es detalla en aquest apartat.
1.- Son infraccions lleus:
 Manca de puntualitat. S’entén desviar-se més de 10 minuts de l’horari establert en
obrir el servei, sense causa justificada.
 La lleugera incorrecció del contractista o del seu personal envers els usuaris, els
seus familiars, els companys de treball, els agents de l’autoritat, l'Ajuntament de
Salt o els seus representants.
 No tenir cura en la conservació i el manteniment dels mitjans adscrits al servei,
inclosos el mal estat de neteja i la presència d’indicacions, anagrames o símbols
no autoritzats, si no causa perjudicis greus.
 No comunicar situacions contràries al bon estat de conservació dels mitjans
adscrits al servei.
 Les discussions entre treballadors durant la prestació del servei.
 Demorar per més de quatre setmanes el lliurament de la documentació requerida
per l'Ajuntament de Salt (valoracions mensuals i/o memòries anuals).
 En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit
inexcusables, i també tota infracció no recollida en les dues clàusules següents,
sempre que el perjudici causat al servei es pugui conceptuar com a lleu.
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2.- Són infraccions greus:


Prestar el servei sense complir les condicions reglamentàries en matèria dels
elements de seguretat, higiene i salubritat necessaris per a cada prestació.



La manca de la consideració o del respecte deguts del contractista o del seu
personal envers els usuaris, els companys de treball, els agents de l’autoritat,
l'Ajuntament de Salt o els seus representants.



Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el
manteniment dels mitjans o del material del servei.



Modificar el servei sense causa justificada i sense notificació prèvia a l'Ajuntament
de Salt.



L’incompliment injustificat de l’horari del servei.



En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents
de l'Ajuntament de Salt, relatives als deures i les obligacions pròpies del
contractista, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi
un perjudici al servei que es pugui conceptuar com a greu.

3.- Són infraccions molt greus:

•

Prestar el servei mitjançant un tercer no autoritzat.



El retard en l’inici de la prestació del servei, després d’haver estat adjudicat
definitivament, si no hi ha una causa de força major.



Cedir, subrogar, traspassar, arrendar o establir qualsevol gravamen que afecti
totalment o parcialment el servei, sense obtenir abans el consentiment de
l'Ajuntament de Salt en la forma prevista en aquest plec.



Ocupar o dedicar els mitjans o materials afectes al servei de forma exclusiva en
usos o tasques diferents dels propis de la concessió, acceptant qualsevol mena de
contraprestació o remuneració.



Prestar el servei en condicions que poden afectar la seguretat de les persones,
amb perill greu i directe.



Incomplir les obligacions socials o fiscals.



L’abandonament del servei, les paralitzacions i les interrupcions en la prestació del
servei d’un dia o més, si no hi ha una causa de força major.



Incomplir l’obligació d’atendre els serveis mínims en cas de vaga.



Obstruir la inspecció del servei o d’algun dels seus elements.



En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents de
l'Ajuntament de Salt relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, i
també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi un perjudici al
servei que es pugui conceptuar com a molt greu.
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2.12) Penalitzacions.

Les penalitzacions que s’imposaran per la comissió dels incompliments indicades
anteriorment seran les següents:

•
•
•

Els incompliments lleus poden ser sancionades amb penalitzacions de fins a 300€
Els incompliments greus poden ser sancionades amb penalitzacions de fins a 600€
Els incompliments molt greus poden ser sancionades amb penalitzacions de fins a
1000€ o resolució del contracte.

2.13) Subcontractació

•

Es podrà subcontractar, si s’escau i es creu convenient, algun dels serveis objecte
de la contractació. És a dir, l’empresa adjudicatària podria subcontractar el servei
de monitoratge o bé el servei de mediació. En cap cas pot subcontractar un dels
serveis a més d’una empresa o entitat.

•

En el cas que l’empresa o entitat adjudicatària subcontracti un dels dos serveis
haurà d’assumir, obligatòriament, totes les tasques derivades de la coordinació i el
seguiment dels serveis contractats i, per tant, serà l’únic interlocutor de
l’ajuntament i haurà d’informar i explicar les accions que es desprenguin de la
subcontractació, per tal de simplificar al màxim les reunions de coordinació que
s’estableixin entre els representants de l’administració i l’empresa o entitat
adjudicatària dels serveis.

•

En el cas que es subcontracti algun dels serveis licitats, l’empresa adjudicatària
haurà d’aportar documentació que demostri que l’empresa o entitat
subcontractada és capaç, solvent i reuneix totes les condicions que marca la llei
per ser contractada.

•

L’empresa o entitat adjudicatària haurà d’informar, a l’ajuntament de Salt, si fa
efectiva la subcontractació i comunicar quina és l’empresa o entitat beneficiada i,
alhora, haurà de notificar qualsevol variació que es pugui produir i aportar
informació que avali la solvència i la capacitat del subcontractista.

•

Qualsevol incompliment d’aquestes condicions establertes, si es porta a terme la
subcontractació, pot ser motiu de resolució de contracte.

2.14) Confidencialitat de la informació

Dades de confidencialitat
El proveïdor haurà d’informar si existeix, en el seu organigrama de funcionament, un
responsable relacionat amb la confidencialitat de les dades. En el cas que aquesta
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funció no estigui contemplada dins l’estructura de l’entitat, s’haurà de nomenar un
responsable en relació a les dades de caràcter confidencial.
Al mateix temps, l’Ajuntament de Salt informa de les referències del seu Delegat de
protecció de dades: ddp@salt.cat
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.

2.15) Règim jurídic de la contractació

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present plec de clàusules
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques particulars, per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant 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, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, pel plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament
de Salt, aprovat pel Ple i publicat en el BOP núm. 15 de data 17 de juny de 2003, així
com per la resta de normativa legal aplicable.

2.16) Notificacions i ús de mitjans electrònics

El conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la fase de licitació i
adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores i
contractistes i l’Ajuntament contractant, es realitzaran per mitjans electrònics, i es
dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
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A aquests efectes, l’empresa pot indicar en el seu Perfil de licitador de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, les persones autoritzades a rebre les notificacions
electròniques amb plens efectes jurídics, o bé autoritzar la notificació electrònica
mitjançant el servei e-NOTUM per aquesta licitació, efectuant-ne la designació de les
persones autoritzades a rebre les notificacions i indicant l’adreça de correu electrònic
on rebre-les, d’acord amb el model de declaració responsable que s’adjunta com a
annex 1.
En aquests casos el sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica
facilitada per l’empresa, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació en l’eNOTUM, i la persona que, d’acord amb el perfil de licitador de l’empresa o amb
l’autorització continguda en la declaració responsable, és autoritzada per l’empresa,
haurà d’accedir a la notificació mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública.
L’accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades, en l’apartat de notificacions de la pàgina web de la seu
electrònica:
https://www.seu-e.cat/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/notificacions-electroniques
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
en el Perfil del Contractant.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la
data i hora de publicació de la informació publicada.
2.17) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personal, i
mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal i de protecció de dades personals.
Serà obligació de l'adjudicatari, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat contractual,
comunicar a l'Ajuntament de Salt el número de compte de cotització d'empresa, així
com el NASS, i grup de cotització del/-s treballador/s o de la/de les treballadora/es que
posarà a disposició per a realitzar el contracte, així com qualsevol altre modificació del
personal que efectuï durant la vigència del mateix.
2.18) Assegurances

El contractista s'obliga a disposar d'una pòlissa d'assegurança que cobreixi la seva
responsabilitat civil i la del personal al seu servei de 1.200.000,00€ de capital
assegurat per sinistre, amb un sublímit per víctima de 300.000,00€.
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2.19) Lloc de prestació del servei

Els llocs fixats per a la prestació del servei objecte del contracte és el Mas Mota i els
espais públics on es despleguin les activitats relacionades, tant amb el monitoratge
com amb les actuacions de mediació, així com d’altres dependències que pugui
determinar l’Ajuntament, d’acord amb el contractista.

2.20) Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes en l’article 62 de la
LCSP, al tècnic de Integració i Convivència, Sr. Andreu Bover i Pagespetit.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en
quin capital aquell o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en
siguin administradors.
2.21) Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per l’Ajuntament
de Salt com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament
General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el
procediment de contractació i les actuacions que se’n deriven. La legitimació del
tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals. Es
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de
contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne
la limitació del tractament i oposició) el contractista es podrà adreçar en qualsevol
moment a la Secretaria General de l’Ajuntament.
El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució
del contracte. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la
relació contractual.
El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa
estatal sobre aquesta matèria, en relació a les dades identificatives i de contacte del
personal de l’Ajuntament a les quals tingui accés en l’execució del contracte. En el cas
que l’execució del contracte comportés el tractament d’altres dades personals
responsabilitat de l’Ajuntament, d’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el contractista tindrà la
consideració d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions establertes
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a l’article 28 del Reglament General de Protecció de Dades. Seguirà les instruccions
de l’Ajuntament en relació al tractament de les dades i, abans de portar a terme el
tractament, signarà el document sobre compliment d’aquesta normativa, mesures
tècniques a adoptar i compromís de confidencialitat que l’Ajuntament li facilitarà.
2.22) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del
contracte

L’Ajuntament de Salt realitzarà les comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del
contracte d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques.
2.23) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències de l’Ajuntament de Salt, i en funció del risc que
comporta, el contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs,
restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a
terme, en base a la informació facilitada per l’Ajuntament de Salt.
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació
dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i
controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el
termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació
als treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats, en relació amb la
planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial.
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable
dels principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la
interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependències de
l’Ajuntament de Salt i l’adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades,
s’estableixen els següents medis de coordinació:
 L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Ajuntament de Salt i el
contractista.
 L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en
el centre de treball que puguin afectar els treballadors de l’Ajuntament de Salt i del
contractista o de procediments o protocols d’actuació.
 La presència al centre de treball dels recursos preventius de l’Ajuntament de Salt i
del contractista.
3) DADES ESPECÍFIQUES
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3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS
3.a.1) Facultat de l’Ajuntament de Salt sobre manteniment d’estàndards de
qualitat en la prestació del servei
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el
personal que adscrigui a la prestació del servei i 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, l’Ajuntament de Salt n’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.
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ANNEX 1
Al plec de clàusules administratives particulars del contracte dels serveis de Mediació i
Monitoratge pel programa «Juguem?» de l’Ajuntament de Salt.
Expedient: 2018F035000018

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA NACIONAL
El Sr./ la Sra. .................amb NIF núm. ................... en nom propi / en representació de
l’empresa ...................., en qualitat de ......................... (administrador únic, solidari o
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), i segons escriptura pública
autoritzada davant el Notari de (lloc)................................, Sr. .....................................
en data ........................ i amb número de protocol .................... /o
document ........................, CIF núm. ...................... domiciliada a ......................... carrer
........................., núm. .................... (persona de contacte .............................., adreça
de correu electrònic; ......................, telèfon núm. ..................... i fax
núm. .......................) declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del
contracte dels serveis de Mediació i Monitoratge pel programa «Juguem?» de
l’Ajuntament de Salt i DECLARA RESPONSABLEMENT:
a) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes als
articles 65 a 97 de la LCSP.
b) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
c) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament certs.
d) Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l'Administració General de l'Estat i que les dades que hi consten mantenen la seva
vigència i no han experimentat cap variació.
e) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades, certificats o documents registrals relatius a les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixen per procedir, si
s’escau, a l’adjudicació del contracte.
f) Que disposa de l'habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula
1.11) del PCAP i que es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans
personals i/o materials descrits en la dita clàusula.

29

g) Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avís de les notificacions
en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
*Camps obligatoris
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil professional

Si l'adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l'efecte d'avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s'haurà de comunicar
dita circumstància, per escrit, a l'Ajuntament de Salt per tal de fer la modificació
corresponent o revocar l'autorització de notificació electrònica.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones
a qui autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d'aquesta contractació, per tal que l'Ajuntament de Salt pugui facilitar-les al servei
eNotum a aquests efectes.
h) Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contracte habitual amb
menors d'edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per a
acreditar que totes les persones que s'adscriguin a la realització de les dites activitats
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexuals.
i) Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels recursos humans i
tècnics necessaris per a fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial
decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
j) Que la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s'ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent, si s'escau per normativa.
k) Que l'empresa disposa d'una pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els
homes, si s'escau per normativa.
l) Que, en cas que es tracti una d'empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols.
m) Que l’empresa es compromet a adscriure al contracte els mitjans materials i
personals que figuren als plecs de prescripcions tècniques que regeixen aquest
contracte.
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- Respecte a l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'empresa:
Està subjecta a l'IVA
Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no subjecció o l’exempció.
- Respecte a l'impost d'activitats econòmiques (IAE), l'empresa:
Està subjecta a l'IAE.
Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no subjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en una unió temporal
d'empreses, declara:
Sí que té intenció de concórrer en una unió temporal d'empreses:
(indiqueu noms i circumstàncies del integrants i la participació de cadascun,
així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicataris)
No té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen es (.........indiqueu les empreses que el componen........).
- Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.11) del PCAP, si s'escau.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i Data ) Segell i signatura
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ANNEX 2
Al plec de clàusules administratives particulars del contracte dels serveis de Mediació i
Monitoratge pel programa «Juguem?» de l’Ajuntament de Salt.
Expedient: 2018F035000018

MODEL DE PROPOSICIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA

El Sr./La Sra. ................................................ amb NIF núm. .............................., en nom
propi/en (o en representació de l’empresa ............................................., CIF
núm., .........................., domiciliada a .................., CP ................, carrer ....................,
núm. ..........), adreça electrònica: ...................... assabentat/da de les condicions
exigides per optar a la contractació relativa al contracte dels serveis de Mediació i
Monitoratge pel programa «Juguem?» de l’Ajuntament de Salt, es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques particulars i de
clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament, amb els valors
següents:


Proposició econòmica:

Preu del contracte
(IVA exclòs)



Import IVA
(21%)

Preu total del contracte
(IVA inclòs)

Proposició per a la formació contínua pels professionals que portaran a terme
el servei:

Professional

Nombre d’hores anuals de formació contínua

Monitor/-a
Mediador/-a


Titulació superior a l’exigida dels professionals que portaran a terme el servei:

Professional

Titulació

Monitor/-a 1
Monitor/-a 2
Mediador/-a
I per què consti, signo aquesta proposta.
(Lloc i Data ) Segell i signatura
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