Diligència per fer constar que aquest Plec de
Clàusules Administratives Particulars ha estat
aprovat mitjançant Resolució del President Àrea
Serveis a les Persones, núm. 2986 de
18.11.2019
El Secretari p.d.

PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS

Contracte de serveis
Objecte

Servei d’execució del programa de reforç
educatiu i de suport a la integració social
dirigit a alumnes de primària de l’escola Roser
Capdevila de Sant Joan Despí

Expedient
Tramitació
Procediment
Regulació
Òrgan competent
Règim recursos

CO20190040EDU
Ordinària
Obert simplificat
No harmonitzat
President Àrea de Serveis a les Persones
Recurs ordinari

Avís: Constitueix requisit que les persones físiques o jurídiques que estiguin
interessades en participar en aquest procediment d’adjudicació obert simplificat
acreditin que en la data de finalització del termini per a la presentació d’ofertes estan
degudament inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya (RELI) o, alternativament i únicament en aquest procediment, que han
presentat petició d’inscripció en el Registre com a mínim un mes abans de la data de
finalització del termini per a la presentació d’ofertes.
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

1.

OBJECTE.

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei d’execució del programa de reforç educatiu i de
suport a la integració social dirigit a alumnes de primària de l’escola Roser Capdevila, a través de dos
projectes: “Somni de lletres” dirigit a alumnes de 1r i 2on de primària; i “Suport a l’estudi” dirigit a alumnes
de 3r a 6è de primària, que inclou les tasques de caràcter administratiu i complementari que permetin
desenvolupar els projectes, d’acord amb els requisits i condicions que figuren en el present plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) i en el plec de condicions tècniques (PCT).
El present plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques constitueixen la llei del
contracte i tenen força vinculant per ambdues parts, amb subjecció a la legislació vigent en matèria de
serveis i contractació del sector públic.
Codi CPV:
80100000-5
2.

Serveis d’ensenyament primària

NECESSITATS A SATISFER AMB EL CONTRACTE.

Aquest programa de reforç educatiu té com objectiu general donar una resposta integrada a les
necessitats educatives dels nois i noies de l’Escola Roser Capdevila de Sant Joan Despí i està adreçat a
potenciar en els seus alumnes les seves capacitats cognitives, l’ús normalitzat del català i treballar per
afavorir el desenvolupament personal i la integració social, tot adquirint uns hàbits, valors, normes,
conductes i competències.
Per al compliment d’aquests objectius es realitzaran dos projectes: Somni de lletres”, per desenvolupar el
programa de lectura-escriptura dirigit als alumnes de 1r i 2on de primària i el programa de “suport a
l’estudi” dirigit a alumnes de 3r fins a 6è de primària, per al qual es requereix el desenvolupament de
l’activitat per part d’una empresa que executi el servei per al compliment i realització dels fins
institucionals.
L’Ajuntament de Sant Joan Despí no està dotat de recursos propis, ni del personal especialitzat per portar
a terme l’esmentada activitat i és del tot necessari recórrer a un servei extern.
3.

DIVISIÓ EN LOTS.

La divisió en lots no procedeix en aquest contracte atès que la realització independent de les prestacions
compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista
tècnic. A més, cal tenir en compte que el pressupost del contracte no és cap barrera a l’accés al contracte
de les PIME.
4.

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC.

El contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte de serveis, d’acord amb el que estableix
l’article 17 de la 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 (LCSP, en endavant).
El procediment de licitació que correspon és l’obert simplificat, en ser el valor estimat inferior a 100.000€ i
complir les condicions de l’article 159.1.b) LCSP. S’estableixen diferents criteris d’adjudicació en
considerar insuficient per garantir la qualitat i la bona execució dels treballs, l’establiment del preu com a
únic criteri d’adjudicació, i acomplint amb el precepte esmentat que diu “Que entre els criteris
d’adjudicació previstos en el plec no n’hi hagi cap avaluable mitjançant judici de valor o, d’haver-los, la
seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas de què el contracte tingui per
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objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’ingenieria i arquitectura, en què la seva
ponderació no podrà superar el quaranta-i-cinc per cent del total.”
El contracte no es troba subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb l’establert en els articles
19 i 22 de la LCSP.
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques,
serà d’aplicació la normativa següent:
Quant a la relació contractual:

















Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en el seu contingut
bàsic determinat a la seva disposició final primera.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de desenvolupament de la Llei de contractes que
s’indiquen a la Disposició final primera del Reglament (RGLCAP).
Reial Decret 817/2009, de 9 de maig, que té per objecte desenvolupar parcialment la Llei
de contractes del sector públic, amb les especialitats pròpies de l’Administració Local,
contingudes en les disposicions addicionals segona i tercera de la citada Llei 9/2017, de 8
de novembre.
Decret llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
de la Generalitat de Catalunya.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD)
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC).
Altres disposicions administratives aplicables.
En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.

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 de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
5.

RÈGIM DE RECURSOS.

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció
d’aquest contracte, així com els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
de l’Administració són susceptibles del recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ha
dictat l’acte, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva notificació o publicació, d’acord
amb el que estableix la Llei 26/2010, del 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, davant dels jutjats del
contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
6.

DURADA DEL CONTRACTE

El contracte s’executarà durant els cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021 en els termes previstos en el Plec
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de prescripcions tècniques, preveient-se l’inici de la seva vigència el dia 13.01.2020 o, altrament la que es fixi
en el document de la seva formalització.
Al respecte, el PPT estableix el període devigència del contracte del 13.01.2020 a 15.06.2020 i de
01.10.2020 a 15.06.2021.
7.

PRÒRROGA DEL CONTRACTE

El contracte es podrà prorrogar pel període corresponent al curs lectiu 2021-2022, en els termes
establerts al PPT, una vegada adaptats al calendari escolar vigent per aquell curs. més, concretament en
les dates compreses entre 01.10.2021 a 15.06.2022.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, sempre que el seu
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del
contracte.
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, i d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP,
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 concorrin raons
d'interès públic per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci
l'execució del nou contracte per un període màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions
el 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 del contracte originari.
8.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.

El pressupost base de licitació del contracte és de VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS
(26.880,00 €), IVA exempt.
El preu que resulti de la seva adjudicació constituirà el límit màxim de la despesa que es destinarà al
contracte.
En l’oferta de preu del contracte s’hi considerarà inclòs qualsevol tribut, taxa o cànon que sigui d'aplicació,
així com totes les despeses que s'originin per a l'adjudicatari com a conseqüència del compliment de les
obligacions contemplades en els plecs que el regulen.
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model de proposició que s'adjunta a aquest
plec.
Els costos previstos són els següents:
DESPESES DIRECTES
Preu anual de sortida
Costos salarials .................................................24.000,00€
DESPESES INDIRECTES
Despeses generals (6%) .................................... 1.440,00€
Benefici industrial (6%) ........................................1.440,00€
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) ........26.880,00€
El pressupost comprèn la totalitat del contracte.el preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap
prova d’insuficiència.
9.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.

El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, el règim de
publicitat, el règim de recursos i l’òrgan de contractació, és de 43.421,53 €, sense incloure l'Impost
sobre el Valor Afegit, calculat d’acord amb el següent detall:
Pressupost contracte

26.880,00 €
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Pròrroga 1
Modificacions (0 %)
Total VEC

16.541,53 €
0,00 €
43.421,53 €

10. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE.
Aquest contracte té caràcter pluriennal. La despesa derivada d'aquest contracte es finançarà segons el
següent detall:
Exercici

Partida

Total despesa

2020

07.3261.22799

16.541,55€

2021

07.3261.22799

10.338,45€

Atès el caràcter de despesa pluriennal, la seva execució queda subordinada a l'existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions que d'ell se'n derivin en cada un dels exercicis
pressupostaris afectats.
11. REVISIÓ DE PREUS.
En aplicació del règim jurídic de revisió de preus que preveu l’article 103 de la LCSP, en aquest contracte no
procedeix fórmula o sistema de revisió de preus.
12. GARANTIA PROVISIONAL.
D’acord amb el que estableix l’article 106 de la LCSP en aquest contracte no s’exigeix la constitució de
garantia provisional.
13. GARANTIA DEFINITIVA.
La garantia definitiva serà l’equivalent al cinc per cent (5%) del preu d’adjudicació.
L’esmentada garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 108 de la LCSP,
en concordança amb els articles 55 a 58 del RGLCAP i en alguna de les formes previstes a l’annex VI
d’aquest plec de clàusules.
Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per diverses de les empreses
participants en la unió, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que correspongui en el termini de
15 dies naturals des de la notificació, incorrent en cas contrari en causa de resolució.
Quan com a conseqüència d’una modificació del contracte experimenti variació el seu preu, haurà de
reajustar la garantia, perquè 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’adjudicatari l’acord de modificació.
14. GARANTIA COMPLEMENTÀRIA
En els casos en que l’oferta de l’adjudicatari hagi resultat inicialment incursa en pressumpció
d’anormalitat, i a l’empara del que disposa l’article 107.2 de la LCSP, s’estableix una garantia
complementària a sumar a la definitiva, equivalent al 5% del preu d’adjudicació l’IVA no inclòs.
15. DEVOLUCIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA.
Transcorregut el termini de garantia que figuri al contracte, i si no resultessin responsabilitats que
haguessin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es dictarà acord de devolució.
Transcorregut un any des de la data de finalització del contracte i vençut el termini de garantia, o sis
mesos en el cas que l'import del contracte sigui inferior a 100.000 euros, o quan les empreses licitadores
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reuneixin els requisits de petita o mitja empresa, definida segons el que s'estableix en el Reglament CE nº
800/2008, de la Comissió de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda
compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la
Unió Europea i no estiguin controlades directa o indirectament per una altra empresa que no compleixi
tals requisits, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al
contractista, es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, una vegada depurades les
responsabilitats a que es refereix l'article 110 de la LCSP i sense perjudici del que es disposa en l'article
65.3 del RGLCAP.
16. APTITUD PER CONTRACTAR.
Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar, disposin de la solvència tècnica i econòmica requerida en aquest plec i no estiguin
incurses en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les assenyalades a l’article 65
de la LCSP.
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o professional que, si escau,
sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del present contracte.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls
hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i
han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per contractar, concretament
que:
–

Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord
amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i cal acreditar que es disposa d’una
organització amb elements personals i materials suficients per l’execució deguda del contracte.

–

Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la prestació de què es tracta, i si
la legislació de l’estat en què estiguin establertes exigeix una autorització especial o la pertinença a
una determinada organització per poder prestar-hi el servei, han d’acreditar que compleixen aquest
requisit.

–

En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en compte les
societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència, sempre que aquesta acrediti
que té, efectivament, a la seva disposició, els mitjans de les societats esmentades necessàries per
l’execució del contracte.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de manera
incondicionada les clàusules d’aquest plec, les del plec de prescripcions tècniques i la declaració
responsable que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament
de Sant Joan Despí.
17. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA.
De conformitat amb l'article 74 LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els empresaris hauran
d'acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i
professional o tècnica que es determinin per l'òrgan de contractació.
Les empreses que es presentin a la licitació podran acreditar la seva solvència econòmica i tècnica, a
través dels mitjans i amb els requisits següents:
Acreditació de la solvència econòmica i financera per als dos lots
Criteri: Article 87.1, apartat a) de la LCSP: “Volum anual de negocis, o bé volum anual de
negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims
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disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de
presentació de les ofertes per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la
invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, si no, a l'establert
reglamentàriament.
Requisits mínims de solvència en aquest contracte: L’empresari haurà d’acreditar en almenys un
dels tres últims exercicis tancats, un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja
el valor estimat del contracte.
Forma d’acreditació: alternativament el licitador podrà optar per algun dels següents mitjans:
a)

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 acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.

b)

Declaració responsable de l’empresari o el seu representant legal en la que consti el volum
anual de negoci en l’àmbit corresponent a l’objecte del contracte en els tres últims exercicis
conclosos

Acreditació de la solvència tècnica o professional per als dos lots:
Criteri i forma d’acreditació (Article 90.1, apartat a) de la LCSP):
a.

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en el curs dels tres últims anys i
relacionats directament amb l’objecte i especialitats del contracte, que inclogui objecte,
import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyat dels documents que es troben en poder del mateix que acreditin la realització de la
prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació
per l'autoritat competent.

b.

Títols acadèmics i professionals del responsable de l'execució del contracte, així com dels
tècnics encarregats directament de la mateixa, sempre que no s’avaluï com un criteri
d’adjudicació.
Requisits mínims de solvència:

1.

2.

L'import anual acumulat de serveis, d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat
mitjana de cada lot. Aquest import ha de correspondre a serveis que continguin les prestacions
principals que integren l’objecte del contracte.
Les dades i informació facilitades en la relació i descripció dels serveis o treballs realitzats han de
permetre acreditar experiència en la prestació de serveis educatius de característiques i finalitats
similars als d’aquest contracte, especialment en quan al perfil dels destinataris del programa
(experiència del licitador en projectes amb contingut i finalitat similars amb nois i noies d’edats
compreses entre els 10 i els 14 anys).

La no acreditació dels requisits exigits de solvència econòmica i financera, i tècnica o
professional, en els termes indicats en aquesta clàusula, comportarà l’exclusió del procediment
d’adjudicació del contracte.
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional, es reconeixen plens
efectes jurídics a les dades que consten en el certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la Disposició addicional segona,
apartat 3, de la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
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financeres i del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de les
Administracions Publiques, en els termes establerts en la LCSP.
Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència
econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició
de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per
escrit de les entitats esmentades.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats
en aquesta clàusula. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per
cadascuna de les seves integrants.
En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova
creació, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica
s'acreditarà per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a i) de l’article 90 de la LCSP,
sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat de
serveis.
18. INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL
SECTOR PÚBLIC
D’acord amb l’art. 159.4.a) de la LCSP, tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a
través d’aquest procediment simplificat hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic o registre equivalent.
No obstant, i de conformitat amb la Recomanació, amb caràcter no vinculant, emesa per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat de data 24 de setembre de 2018, adreçada als
òrgans de contractació, i en relació a l’aplicació del requisit d’inscripció al ROLECSP, per tal que no es
vegi limitada la concurrència dels licitadors, en tant no es resolgui el problema d’inscripció de les
empreses, serà possible no exigir als licitadors la inscripció en l’esmentat Registre per participar en el
procediment obert simplificat.
En el seu defecte, caldrà haver sol·licitat la inscripció al Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic o registre equivalent, i acreditar documentalment l’indicat al paràgraf
precedent, atenent el que s’estableix a la Disposició transitòria tercera de la LCSP i l’art. 86.1 de la
LCSP.
19. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
1.

El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte, en qualitat d’encarregat del tractament, haurà
d’aplicar mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que els
tractaments que realitzi siguin conformes amb el 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 (Reglament general de protecció de dades) i de la Llei 3/2018 de sobre protecció
de dades i garantia dels drets digitals.

2.

L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de dades personals
queden, expressament i específicament obligats, a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar
estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades personals a la qual puguin accedir i que
puguin conèixer com a conseqüència de la prestació del servei.
Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o extingir-se aquest
contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels treballadors amb l'encarregat del
tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per tractar dades
personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de
confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i també garantirà la formació necessària en
matèria de protecció de dades de les persones autoritzades per tractar dades personals.
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3.

En el supòsit de realització del tractament en els locals del responsable del tractament, l'encarregat
del tractament haurà de comunicar la identitat de les persones que prestaran serveis en les
instal·lacions de l’Ajuntament per a l’execució del servei.

4.

L’Ajuntament, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a l'encarregat del tractament
instruccions documentades respecte a la realització de tots els tractaments per part de l'encarregat,
incloent, si fos procedent, instruccions respecte a les transferències de dades personals a un tercer
país o una organització internacional.

5.

L’Ajuntament vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment per l’encarregat de la
legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el tractament, inclosa la realització
d'inspeccions i auditories.

6.

L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per compte de
l’Ajuntament, per a l’execució de la prestació del servei.

7.

L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota la informació
necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per permetre i contribuir a
la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable del tractament o d'un altre
auditor autoritzat pel responsable.

8.

L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats
de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui el que determina l’article 30.2
del Reglament General de Protecció de Dades.

9.

L'encarregat del tractament designarà, si s’escau, un delegat de protecció de dades, d'acord amb el
que es disposa en l'article 37 del Reglament General de Protecció de Dades i comunicarà la seva
identitat i dades de contacte al responsable del tractament.

10. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la seguretat del
tractament, d'acord amb l'avaluació de riscos realitzada per l’Ajuntament.
11. L'encarregat del tractament comunicarà per correu electrònic a l'adreça lopd@sjdespi.net del
responsable, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del
tractament i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, amb relació amb les
dades objecte de l'encàrrec, quan les persones interessades exerceixin els seus drets davant
l'encarregat.
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al
de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants
per resoldre la sol·licitud.
12. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el moment de la
recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es realitzaran, d’acord amb
les instruccions de l’Ajuntament.
13. L'encarregat del tractament notificarà a l’Ajuntament les violacions de la seguretat de les dades
personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, juntament
amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència, d'acord amb el
que disposa l'article 33 del Reglament General de Protecció de Dades.
14. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la seva opinió, una
instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades.
15. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de tractament:
a. A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis encomanats i a
no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que compti amb
l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment
admissibles.
b. A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni difondre'ls, ni tan
sols per a la seva conservació o emmagatzematge.
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c.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del responsable,
d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable identificarà, de
forma prèvia i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a
comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per procedir a la comunicació.

16. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en
virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres que li sigui aplicable, informarà al responsable
d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants
d'interès públic.
17. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització prèvia per escrit,
específica o general, del responsable.
18. En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització assenyalada a
l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament per compte del responsable,
el responsable del tractament notificarà al nou encarregat, que haurà de complir les mateixes
obligacions de protecció de dades que les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles,
en el termini de 48 hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat
quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb
els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les dades personals i a la
garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d'incompliment per part del nou encarregat,
l'encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant el responsable referent al compliment
de les seves obligacions.
19. L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’Ajuntament les dades de caràcter personal i, si
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La devolució ha de comportar
l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant
això, l'encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin
derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.
20. FINALITAT DEL TRACTAMENT.
La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal consistirà en: servei d’execució del
programa de reforç educatiu i de suport a la integració social dirigit a alumnes de primària de l’escola
Roser Capdevila de Sant Joan Despí.

CAPÍTOL II. LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

21. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ.
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació harmonitzada, es durà
a terme mitjançant procediment obert simplificat.
Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva proposició, quedant exclosa
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
22. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS. PERFIL DEL CONTRACTANT.
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de l’LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència
del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb
l’LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC,
d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin
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facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a eNOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç̧ que s’enviarà a aquest efecte.
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o
amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació,
si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui
s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs
especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de
notificació.
En cas que el sistema de notificació electrònica no estigui operatiu, serà substituït pel sistema previst a l‘article
42 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà públic mitjançant la publicació de l’anunci de
licitació en el Perfil del contractant de la l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
En el perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí s'oferirà la informació relativa a la
convocatòria de la licitació del contracte i al seu desenvolupament en els termes previstos en la LCSP,
incloent els plecs de clàusules administratives particulars, de condicions tècniques i altra documentació
complementària.
Al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Joan Despí shi pot accedir a través de:

-

Portal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí:
www.sjdespi.cat

-

Plataforma de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&idCap=2557377

-

Plataforma de contractació del sector públic de l’Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Les empreses licitadores s’hauran de subscriure obligatòriament com a interessades a través del
“servei de subscripció a les novetats” de l’espai virtual de cada licitació que a tal efecte es posa a
la seva disposició a l’anunci de licitació ubicat en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les bústies electròniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.
Per donar-se d'alta en aquest servei de subscripció per a una licitació concreta s'ha d'accedir a
l’anunci de licitació en el que s'està interessat i clicar l'opció "subscripcions, Voleu que us
informem de les novetats? ”

23. CONSULTES I/O SOL·LICITUD D’ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES.
Les consultes, que en el seu cas, es vulguin fer dels plecs s’hauran de fer com a màxim 6 dies abans que
finalitzi el termini de presentació d’ofertes, i aquestes quedaran resoltes com a màxim 3 dies abans del
termini de presentació d’ofertes.
Les consultes i/o sol·licitud d’aclariments s’enviaran mitjançant correu electrònic a l’adreça:
contractacio@sjdespi.net
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Així mateix, les respostes a les informacions complementàries tindran caràcter vinculant i es penjaran al
perfil del contractant.
24. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
L'adjudicació d'aquest contracte es realitzarà mitjançant la valoració d'una pluralitat de criteris. La
puntuació màxima per la suma dels valors obtinguts en cada un és de 100 punts, distribuïda en un màxim
de 75 punts corresponents a criteris avaluables de forma automàtica i 25 punts corresponents a criteris
subjectius que requereixen d’un judici de valor, segons el següent detall:
a) Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 75 punts)
a.1. Oferta econòmica (fins a 75 punts)
A l'oferta econòmica més baixa en relació amb el pressupost màxim de licitació se li assignarà la màxima
puntuació. La puntuació de la resta d'ofertes s’obtindrà mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
P= (punts assignats a aquest criteri) x (OM/OL)
Éssent:
P= puntuació obtinguda
OM= oferta més baixa presentada
OL= oferta de cada licitador
b) Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor (fins a 25 punts)
Memòria de descripció de com s’organitza el servei d’execució del programa de reforç i accions
educatives de suport (“somni de lletres” i “suport a l’estudi”) als alumnes de l’escola Roser Capdevila,
distribuint els punts de la següent manera:
o
o
o
o
o
o

Objectius de les sessions.......................................................................
Temporalització.......................................................................................
Metodologia i activitats que es plantegen...............................................
Definició de les funcions dels monitors/res i del/la Coordinador/a..........
Seguiment i avaluació de l’alumnat.........................................................
Desenvolupament i planificació de la coordinació...................................

fins a 4 punts
fins a 4 punts
fins a 4 punts
fins a 4 punts
fins a 5 punts
fins a 4 punts

El document portarà el títol “Programa de reforç i accions educatives de suport als alumnes de l’escola
Roser Capdevila”
L’oferta es presentarà en format paper degudament signada.
El document no podrà superar les 30 pàgines (15 fulls a doble cara) mida DIN-A4, correctament
paginades, redactat en Verdana 10 i un interlineat senzill. Estarà completament indexat i haurà de seguir
l’ordre establert en els anteriors subapartats. No es valoraran les pàgines que sobrepassin el nombre
màxim de pàgines establert per a cada criteri. Els annexos que s’incorporin per mostrar gràfics o models
de documents no comptaran el màxim de pàgines indicat.

En tot cas, l’Ajuntament de Sant Joan Despí es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al
seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris
assenyalats, o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 de la LCSP.
25. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran dins del termini assenyalat
en l'anunci publicat en el perfil del contractant únicament en el departament de Contractació de
l'Ajuntament de Sant Joan Despí, carrer Camí del Mig, núm.9, 08970 Sant Joan Despí.
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Atès el caràcter de simplificat d’aquest procediment d’adjudicació, només es poden presentar les
ofertes de forma presencial en la seu física de l’òrgan de contractació. En cap cas s’acceptaran
ofertes presentades en oficines de Correus.
Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà a la publicació en el perfil
del contractant de l’anunci de licitació. En el cas que el termini de presentació de proposicions finalitzi en
dissabte, diumenge o dia festiu, el termini s’entendrà prorrogat automàticament fins el primer dia hàbil
següent.
26. FORMA DE PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS.
De conformitat amb l'article 159 de la LCSP, regulador del procediment obert simplificat, l'oferta es
presentarà en DOS SOBRES que s’acompanyaran exteriorment de la instància de sol·licitud de
participació (annex I).

Els sobres que integrin la proposició es presentaran tancats i signats pel licitador o persona que el
representi, havent de figurar en l'exterior de cada un d'ells el número de referència de l’expedient i la
denominació del contracte al que liciten, el nom i cognoms del licitador o raó social de l'empresa i el seu
corresponent NIF. En el seu interior es farà constar una relació numèrica dels documents que contenen.
Acompanyant els sobres de la proposició (mai a l’interior) es presentarà la instància de sol·licitud de
participació en aquest procediment, degudament complimentada i signada segons el model que figura
com l'Annex I d’aquest plec. (Aquest document s'haurà de presentar en el Registre general de
l'Ajuntament i constituirà acreditació de la presentació efectiva de la proposició)

Les proposicions es podran presentar indistintament en català o castellà.

CONTINGUT DEL SOBRE NÚMERO 1
S’hi farà constar: "Sobre 1. Documentació relativa al compliment dels requisits previs i
documentació per valoració dels criteris subjectes a judici de valor, del procediment obert simplificat
convocat per l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a l'adjudicació del contracte que té per objecte la
prestació del Servei d’execució del programa de reforç educatiu i de suport a la integració social dirigit a
alumnes de primària de l’escola Roser Capdevila de Sant Joan Despí, expedient CO2019004EDU,
presentada per ______________________, amb DNI: _____________, en nom propi / en nom de
l'empresa ________________________, amb NIF: _____________ , amb el següent domicili a efectes de
comunicacions: adreça __________________; telèfon __________ ; fax ____________; adreça
electrònica ____________ " en el que s'inclourà la següent documentació:

a)

Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar
amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com ANNEX MODEL DE DECLARACIÓ
RESPONSABLE del present plec.

L’acreditació del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en
la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació,
amb caràcter previ a l’adjudicació.
b)

Altres declaracions:
o

En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris.
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o

En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar
una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les
empreses que la composen.

o

En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

c)

Còpia del Número d’Identificació Fiscal de l’empresa.

d)

Documentació relativa als criteris d’adjudicació quina avaluació requereix d’un judici de
valor.
Inclourà el projecte de funcionament dels serveis segons els subcriteris i informació que es
detallen en la clàusula 23 del present Plec referit als criteris d’adjudicació, seguint l’esquema
establert.

Els licitadors hauran de presentar obligatòriament un document en format paper degudament signat.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini
de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfeccionament del contracte, d’acord amb
l’article 140.4 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, l’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als
candidats o licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que
hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

ADVERTIMENT: La documentació que conté el sobre 1 no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut del sobre relatiu a la documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules
(sobre 2). L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

CONTINGUT DEL SOBRE NÚMERO 2
En un segon sobre en el que es farà constar: "Sobre 2. Oferta relativa als aspectes avaluables de
forma automàtica”, del procediment obert simplificat convocat per l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a
l'adjudicació del contracte que té per objecte la prestació del Servei d’execució del programa de reforç
educatiu i de suport a la integració social dirigit a alumnes de primària de l’escola Roser Capdevila de
Sant Joan Despí, expedient CO2019004EDU, presentada per ______________________, amb DNI:
_____________, en nom propi / en nom de l'empresa ________________________, amb NIF:
_____________ , amb el següent domicili a efectes de comunicacions: adreça __________________;
telèfon __________ ; fax ____________; adreça electrònica ____________ " en el que s'inclourà la
següent documentació:

- Annex III del plec degudament complimentat i signat. En aquest document figurarà l’oferta relativa al
criteri avaluable de forma automàtica.
Advertències
-

La presentació de la proposició suposa l'acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la
totalitat de les clàusules o condicions dels plecs i la resta de documentació de la licitació, sense
excepció o reserva.

-

Si la inclusió incorrecta de documents en un sobre vulnera el deure de mantenir secret el
contingut de les ofertes fins el moment de la seva obertura en acte públic, la proposició serà
rebutjada íntegrament.
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Devolució de la documentació presentada pels licitadors que no hagin resultat adjudicataris del
contracte
Durant el període de tres mesos, comptador a partir de la finalització del termini legal per recórrer davant
la jurisdicció competent l'adjudicació del contracte i sempre que no s'hagi interposat cap recurs, les
empreses licitadores que no hagin resultat adjudicatàries podran retirar la documentació tècnica i
administrativa que hagin presentat per participar en la licitació.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi exercit aquest dret, l'Ajuntament de Sant Joan Despí podrà
disposar lliurement d'aquesta documentació, procedint, si ho estima convenient i no hi ha cap procediment
de reclamació en curs, a la seva destrucció.
En el supòsit de que un o més dels licitadors hagin presentat recurs contra l'adjudicació del contracte, el
termini de tres mesos a que fa referència el paràgraf primer d'aquesta clàusula comptarà a partir de la
data de resolució del recurs que posi fi a la via administrativa o a qualsevol acció que permeti la
possibilitat de revisar l'acord d'adjudicació.
27. CONFIDENCIALITAT DE LES PROPOSICIONS.
En relació al dret a la confidencialitat serà aplicable el que es disposa en l'article 133 de la LCSP.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés en
ocasió de l'execució del contracte i a la qual se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el
contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Respecte de la documentació designada com a confidencial pels licitadors en la seva oferta
Sens perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria d'accés a la informació pública i de les
disposicions en la normativa de contractació pública, relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la
informació que s'ha de donar als candidats i als licitadors, els òrgans de contractació no podran divulgar la
informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de
presentar la seva oferta.
Els documents i les informacions presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència
lleial entre les empreses del sector; qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres posteriors; o bé quan el seu
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
L’òrgan de contractació podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors que aquests no hagin
designat expressament com a confidencial.
Si escau, els licitadors poden presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser necessària i
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa, precisa i
justificada els documents i les informacions facilitades que es considerin confidencials, d’acord amb
l’article 133 de la Llei 9/2017.
No s’admeten declaracions genèriques o que declarin tots els documents o informacions com a
confidencials; o les motivades de forma genèrica o els manqui la motivació.
S'hauran d'indicar les circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració, que es basarà en què
afecta a secrets industrials, tècnics o comercials; a interessos comercials legítims; al dret de la propietat
intel·lectual; a informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per falsejar la competència, ja sigui en
aquest procediment de licitació o en altres posteriors; o a informació que té un gran valor per a les
empreses o suposa un actiu d'importància perquè és conseqüència d'inversions en investigació, de
coneixements adquirits per l'experiència o perquè té un valor estratègic especial enfront de la resta de
candidats o licitadors o representa una determinada forma de gestió empresarial.
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En tot cas, la confidencialitat declarada no pot significar una vulneració dels principis de publicitat i de
transparència, en el sentit que quedi buit de contingut el dret dels altres licitadors o candidats a accedir a
la informació en què es fonamenten les decisions que s'adopten al llarg del procediment de selecció i
d'adjudicació del contracte.
El deure de confidencialitat no pot impedir la divulgació pública de parts no confidencials dels contractes
celebrats, com ara, si escau, la liquidació, els terminis finals d'execució de l'obra, les empreses amb les
quals s'ha contractat i subcontractat i, en tot cas, les parts essencials de l'oferta i les modificacions
posteriors del contracte, respectant en tot cas el que disposa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
En cap cas pot tenir caràcter confidencial la proposta econòmica, la informació que consti en registres
públics i que, a més, sigui d'accés públic; els documents que siguin públicament accessibles i la pròpia
declaració de confidencialitat.
Té caràcter confidencial la documentació facilitada pels empresaris per acreditar la seva solvència
econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb el que estableix l'article 12 del Reglament
general de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre; i
les dades de caràcter personal objecte de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, llevat que de forma expressa s'autoritzi la seva comunicació o cessió.
La declaració de confidencialitat no és vinculant per a l’òrgan de contractació, i davant d’una sol·licitud
d’accés a la informació li correspondrà valorar si aquesta qualificació és correcta, comprovar si s’adequa
als requisits que han de reunir les declaracions de confidencialitat, valorar si és justificada, i decidir,
mitjançant resolució motivada, si procedeix mantenir-la, d’acord amb els principis de publicitat i de
transparència.
Si l’òrgan de contractació acorda no mantenir la declaració de confidencialitat, l’accés efectiu a la
informació, que aquesta declarava, es demorarà fins que hagi transcorregut el termini per a interposar
recurs contenciós administratiu sense que aquest s’hagi formalitzat o, en cas que s’hagi presentat, si no
s’ha acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint
l’executivitat de l’acte administratiu, d’acord amb el previst a l’article 34.3 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Les declaracions de confidencialitat es podran fer públiques a través del perfil del contractant, a fi i efecte
que la resta de licitadors en tinguin coneixement.
28. ADMISSIÓ DE VARIANTS.
Els licitadors no podran formular ofertes variants a la prestació definida en el plec de condicions tècniques
particulars.
Només en el cas que així ho determini el plec, es podran presentar millores tècniques al seu contingut,
exclusivament en els termes que figurin en els criteris de valoració de les ofertes indicats en el present
plec.
29. MESA DE CONTRACTACIÓ.
L'òrgan de contractació competent en aquest procediment estarà assistit per la mesa permanent de
contractació.
La composició de la Mesa de Contractació serà l’aprovada per Resolució d’Alcaldia 1597 de 28.06.2019,
ratificada per l’Ajuntament Ple en sessió de 10 de juliol de 2019. La seva composició és la següent:
President:
Sr. Cristian Rastrojo Lara, Tinent d’Alcalde, President de l’Àrea de Governança i Desenvolupament local.
Suplent: El/la regidor/a delegat/da Judith Riera Román
Vocals:
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1.

Sra. Mª Teresa Cavero Ramírez, Secretària general.
Suplent: Sr. Martí Velasco Formiga, tècnic jurídic de Secretaria.

2.

Sr. Francesc Roldan Burgos, Interventor municipal
Suplent: Núria Badell Vidal, tècnica de Serveis econòmics..

3.

Sr. Ferran Guasch Ferrer, cap de Contractació

Secretari: Josep Ruiz Avial, funcionari del servei de contractació.
Funcionaris o assessors especialitzats: A les reunions de la Mesa podran assistir, amb veu però sense
vot, el/la cap de departament corresponent en funció de la matèria objecte del contracte o tècnic/a expert
del departament en qui delegui.
30. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

MESA

DE

CONTRACTACIÓ,

ADJUDICACIÓ

I

Les convocatòries dels actes públics de la Mesa de contractació es comunicaran mitjançant el Perfil del
contractant, amb un termini de temps com a mínim de 24 hores d’antelació a la realització de l’acte.
L'obertura dels sobres amb la proposició es farà per l'ordre que sigui procedent de conformitat amb el que
estableix l'article 145 de la LCSP en funció del mètode aplicable per valorar els criteris d'adjudicació
establerts en els plecs. L'obertura es farà per la mesa de contractació. En tot cas, serà públic l'acte
d'obertura dels sobres que continguin la part de l'oferta avaluable mitjançant criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules establertes en els plecs.
En els supòsits en què en el procediment es contemplin criteris d'adjudicació la quantificació depengui
d'un judici de valor, la valoració de les proposicions es farà pels serveis tècnics de l'òrgan de contractació
en un termini no superior a set dies i s'ha de subscriure pel tècnic o tècnics que realitzin la valoració.
En tot cas, la valoració a què es refereix el paràgraf anterior haurà d'estar efectuada amb anterioritat a
l'acte públic d'obertura del sobre que contingui l'oferta avaluable mitjançant criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules. En aquest acte públic es procedirà a la lectura del resultat
d'aquella.
Després de l’esmentat acte públic, i en compliment del que preveu l’article 159 de la LCSP, la Mesa
procedirà a:
1.

Avaluar i classificar les ofertes prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els
requeriments del plec,

2.

Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.

3.

Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l'empresa està
degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per a formular l'oferta, ostenta la
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s'escau la classificació corresponent i no està sotmesa
a cap prohibició per contractar.

4.

Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica perquè
constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aporti el compromís a què es refereix l'article 75.2 i
la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que es s'hagués compromès a
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies
hàbils a comptar de l'enviament de la comunicació.

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és anormalment
baixa per donar-se els supòsits que preveu l'article 149, la taula, realitzades les actuacions recollides en
els punts 1r i 2n anteriors, seguirà el procediment previst en el citat article, si bé el termini màxim perquè
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justifiqui la seva oferta el licitador no podrà superar els 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent
comunicació.
Presentada la garantia definitiva i, en els casos en què resulti preceptiva, prèvia fiscalització del
compromís de la despesa per la Intervenció en els termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del
licitador proposat com a adjudicatari, procedint, un cop adjudicat el mateix, a la seva formalització.
En cas que en el termini atorgat a l'efecte el candidat proposat com adjudicatari no presenti la garantia
definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el
corresponent termini per constituir l'esmentada garantia definitiva.
En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació que no estigui inscrita en el
Registre de Licitadors, la mateixa s'haurà d'aportar en el termini de 7 dies hàbils establert per presentar la
garantia definitiva.
Procediment en cas d’empat
De conformitat amb el que es disposa en l'article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes després
de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte es resoldrà mitjançant l'aplicació per ordre dels
següents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes:
a)

Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major número de persones treballadores
fixes amb discapacitat en plantilla, o el major número de persones treballadores en inclusió en la
plantilla.

b)

Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.

c)

Major percentatge de dones contractades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

d)

El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat.

A l'efecte d'aplicació d'aquests criteris els licitadors hauran d'acreditar-los, si escau, mitjançant els
corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i qualsevol altre
document admès en dret que acrediti els criteris socials anteriorment referits.
31. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS.
El caràcter d’oferta econòmica anormalment baixa s’identificarà aplicant els criteris previstos en l’article 85
del Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques que seguidament es relacionen:
1.

Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats
percentuals.

2.

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta.

3.

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclourà per al còmput de dita mitjana l'oferta
de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

4.

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin
superiors a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana
només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants
ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és anormalment
baixa, la Mesa de contractació, un cop classificades les ofertes, seguirà el procediment previst en l’article
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149 de la LCSP, fixant-se un termini mínim de 5 dies hàbils per a que el licitador justifiqui la seva
oferta des de l'enviament de la corresponent comunicació.
Així mateix, l’òrgan de contractació, a proposta de la mesa, rebutjarà les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica,
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius
sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de l’LCSP.
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulti adjudicatària del
contracte, l’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment detallat de
l’execució del mateix, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte, sense que es produeixi
una minva en la qualitat de les obres contractades.
32. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT.
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització
del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses
licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut en
els termes que prevegi la normativa d’aplicació.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es publicarà
en el perfil de contractant.

CAPÍTOL III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

33. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
Es designa com a responsable del contracte la Cap del departament d’Educació, Infància i Família que
exercirà les funcions següents:
- D’acord amb l’art. 62 LCSP al responsable del contracte li correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació,
sempre dins de l’àmbit de facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
- D’acord amb l’art. 194 LCSP el responsable del contracte adoptarà la proposta sobre la imposició de
penalitats, en cas d’incompliment parcial o compliment defectuós del contracte, o en cas de demora en la
seva execució. Així mateix, emetrà un informe on es determini si un eventual retard en l’execució és produït
per motius imputables al contractista (art. 195.2 LCSP).
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució del
contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de
contractació com a licitador. Aquesta impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en què
aquest o els seus cònjuges, convivents o descendents sobre els quals tingui la representació legal ostentin
una participació en el seu capital superior al 10% o en siguin administradors.
34. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ.
S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, de caràcter social, que també
regiran per a les empreses subcontractades:
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a)

Garantia d’igualtat de retribucions

El contractista garantirà la igualtat de retribucions, a excepció de l’antiguitat i altres eventuals
complements de caràcter personal, entre les persones de la mateixa categoria i lloc de treball, amb
independència del tipus de contracte que les vinculi al servei.
Aquest condició serà vigent i s’aplicarà amb efectes de la data d’inici de la vigència del contracte a totes
aquelles situacions que es detecti que la contravenen.
b)

Noves contractacions durant l’execució del contracte

Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer durant l’execució del
contracte s’efectuaran necessàriament entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral, sempre i quan els seus
perfils professionals s’ajustin a les necessitats del contracte. Per a la selecció del personal, el contractista
es dirigirà preferentment en primera instància als serveis públics locals d’ocupació.
c)

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el període contractual.

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de
les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar
l’oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.
El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que ha
complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.
d)

Sotmetiment a la normativa en matèria de protecció de dades

L’empresa contractista té l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria
de protecció de dades i respectar-la, amb l’advertiment que aquesta obligació té el caràcter d’obligació
contractual essencial.

Aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials, a
l'efecte de qualificar el seu incompliment com a causa de resolució d'acord amb els articles 202.3 i 211 f)
de la LCSP.
35. OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI
Seran obligacions generals de l’adjudicatari:
1. En relació a la prestació del servei:
−

Donar inici a la prestació del servei en el termini previst en el contracte i prestar-lo de manera
continuada i sense interrupcions.

−

Prestar el servei, d’acord amb la manera disposada en aquest plec, el plec de prescripcions tècniques
i les instruccions que dicti la persona designada per l’Ajuntament com a responsable del contracte

−

Aportar els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a la correcta realització dels serveis
objecte de contractació.

−

Responsabilitzar-se del tracte correcte envers a tercers per part del seu personal.

−

Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei de conformitat amb el que determinen
les clàusules del present plec relatives a la responsabilitat del contractista, llevat que s’hagin produït per
actes realitzats en compliment d’una clàusula imposada per la corporació amb caràcter ineludible.
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−

Prestar el servei per si mateix, sens perjudici de la seva cessió o subcontractació en els termes
legalment previstos.

−

Donar compliment al compliment íntegre de la seva oferta

2. Altres obligacions
−

L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el
dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i
laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones
amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà̀
lloc a la imposició de penalitats

−

En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, l'empresa
adjudicatària del contracte haurà d'emprar el català en l'atenció als usuaris i a les usuàries, i en els
rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa
amb l'execució de les prestacions objecte del contracte, sense perjudici del dret dels ciutadans i
ciutadanes a rebre-les en castellà si així ho demanen.

−

El contractista ha d’informar a l’administració́ contractant de les activitats directament relacionades
amb la prestació del servei, així com de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum
de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades per compte de les administracions públiques
supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa. Tot això en compliment del que preveu
la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

36. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI EN RELACIÓ AL PERSONAL.
L’entitat adjudicatària haurà de complir les disposicions legals en matèria laboral, les de previsió de la
Seguretat Social i les de seguretat i salut en el treball i el conveni col·lectiu que correspongui, en tots els
seus aspectes, restant exempta la corporació contractant de qualsevol responsabilitat per incompliment
de les esmentades normes i altres infraccions de caràcter laboral en què incorri l’empresa.
La infracció de la legislació sobre seguretat social, relacions laborals i dels convenis col·lectius,
constituirà causa d’extinció del contracte per incompliment de l’adjudicatari.
El personal dependrà, únicament i en exclusiva, del contractista a tots els efectes i treballarà a les seves
ordres i segons la seva normativa, que vetllarà per l’exacte compliment de les condicions de la prestació
dels serveis. Entre el personal aportat pel contractista i l’Ajuntament no existirà cap vincle estatutari
funcionarial ni laboral.
El contractista lliurarà trimestralment a l’Ajuntament còpia del Rebut de liquidació de cotitzacions (RLC) i
de la Relació nominal de treballadors (RNT) de la Seguretat Social, amb el justificant d’haver realitzat el
corresponent ingrés.
El contractista especificarà les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació
i situació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte. Durant la vigència del
contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones i
acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.
L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el
personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció
inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de
permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les
obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de
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prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals,
l'exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions que derivin de la relació
contractual entre empleat i empresari.
Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de
titulació i experiència exigits en els plecs (en els casos en què s'estableixin requisits específics de
titulació i experiència), formarà part de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte, sense perjudici
de la verificació per part de l'Ajuntament de Sant Joan Despí del compliment d'aquells requisits.
L'empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no alterar el bon
funcionament del servei (quan hi hagi raons que justifiquin aquesta exigència), informant en tot moment
l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
Quan el contracte requereixi que el contractista presti el servei en dependències de l'Ajuntament de Sant
Joan Despí, el personal extern ocuparà espais de treball diferenciats dels que ocupen els empleats
públics municipals, llevat de les excepcions que se'n derivin de la naturalesa i objecte del contracte.
Correspondrà també a l'empresa contractista vetllar pel compliment d'aquesta norma.
L'empresa contractista ha de designar almenys un coordinador tècnic o responsable (segons les
característiques del servei externalitzat poden establir diferents sistemes d'organització en aquest punt),
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
a)

Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista davant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí,
canalitzant la comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de treball
adscrit al contracte, per un costat i, per l'altre, en tot allò referent a les qüestions derivades del
contracte.

b)

Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte i impartir les ordres i
instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.

c)

Supervisar el correcte exercici per part del personal integrant de l'equip de treball de les funcions
encomanades, així com controlar la seva assistència.

d)

Organitzar si s'escau el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte,
coordinant-se adequadament amb l'Ajuntament de Sant Joan Despí als efectes de no alterar el bon
funcionament del servei.

e)

Informar a l'Ajuntament de Sant Joan Despí amb relació a les variacions ocasionals o permanents
de la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.

El personal del contractista adscrit a l'execució del servei no podrà sota cap concepte identificar-se o
actuar com a empleat de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. En tots els casos anirà degudament identificat
com a personal de l'empresa contractista.
Obligacions específiques en relació a l’àmbit de protecció a la infància:
A més, l’empresa adjudicatària tindrà les obligacions següents en relació al personal:
- Garantir el compliment de la normativa vigent en l’àmbit de protecció a la infància. Atès que l’objecte
d’aquest contracte implica el contacte habitual amb menors, el contractista ha d’adscriure a l’execució del
contracte persones que no hagin estat condemnades per sentencia ferma per cap delicte contra la
llibertat i indemnitat sexual per exercir professions o activitats que impliquin contacte habitual amb
menors. L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser causa de resolució de contracte. (Certificat de
delictes de naturalesa sexual).
- L’empresa adjudicatària es compromet a complir la normativa vigent en matèria de protecció del menor,
i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació
parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.
37. INFORMACIO SOBRE LES CONDICIONS DE SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
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No procedeix en aquest contracte.
38. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA.
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:

3.

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.

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 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.

h)

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.
El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats oberts i reutilitzables
amb la major desagregació possible de les dades i amb inclusió de les metadades
corresponents.
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i)

4.

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. RETRIBUCIÓ DEL CONTRACTISTA.
La retribució del contractista estarà integrada pel preu que resulti de l’acord d’adjudicació del contracte. El
seu abonament es farà en els termes i condicions que preveu l’article 198 de la LCSP .
El pagament s’efectuarà contra presentació de la factura corresponent, que detallarà amb claredat totes
les dades necessàries per a la seva identificació, seguiment i control. La seva aprovació requerirà la
prèvia revisió i conformitat de l’Ajuntament.
El contractista s’obliga a lliurar amb cada factura i en suport informàtic, document que acumuli al
llarg de la vida del contracte totes les dades que integren la facturació que hauran de ser editables
i tractables amb la finalitat de disposar permanentment de la informació necessària per la seva
correcta gestió, seguiment i control.
En compliment d’allò que preveu la disposició addicional 32a de l’LCSP, cal identificar com a òrgan
administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública la Intervenció municipal, i com a
òrgan de contractació el President de l’Àrea de Serveis a les Persones, per delegació de l’Alcalde
mitjançant Resolució núm. 1689 de data 21 de juny de 2019.
Codis DIR (informació codificada factures)
Òrgan gestor
L01082172

Unitat tramitadora
L01082172

Oficina comptable
L01082172

40. RISC I VENTURA, I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. COBERTURA DE RISCOS.
El contractista assumeix la responsabilitat civil, laboral i fiscal que es derivi de la gestió del servei.
Quant a la responsabilitat civil, el contractista assumirà la plena responsabilitat per danys i perjudicis que es
causin a qualsevol persona física o jurídica, inclòs l’ajunatment de Sant Joan Despí, que siguin
conseqüència directa o indirecta de l’execució del contracte o del seu incompliment, de l’estat i ocupació dels
immobles adscrits al servei i del funcionament de les instal·lacions, garantint en tot cas que queden cobertes
les reponsabilitats originades per accions o omissions del personal respecte els infants.
A l’efecte del compliment d’allò indicat en els paràgrafs anteriors, el contractista haurà de tenir contractades
les assegurances següents:
a)

Responsabilitat civil derivada de la prestació dels serveis contractats, amb les garanties mínimes
cobertes següents: responsabilitat civil general, patronal i per productes, amb un límit d’indemnització de
300.000 € per sinistre i víctima de 150.000 €.

Els sinistres no coberts per les pòlisses, així com l'import de les franquícies, conseqüència dels riscos
descrits, hauran de ser assumits pel contractista, sens perjudici que pugui incrementar les cobertures
exigides, que tindran el caràcter de mínim.
La cobertura d’aquestes assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici del contracte i tindrà una
vigència que haurà d’abastar la seva durada total.
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar a l’Ajuntament una
fotocòpia legitimada o confrontada de les pòlisses, de les condicions particulars i generals que regulin les
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assegurances i dels rebuts de pagament de les primes. Durant el funcionament del servei haurà de mantenir
actualitzada aquesta documentació i presentar-ne l’actualització a l’Ajuntament.
A cada venciment de la pòlissa el contractista haurà de justificar, documentalment, el pagament de les
corresponents primes d'assegurances.
41. RESPONSABILITATS RESPECTE EL MATERIAL I LES INSTAL.LACIONS.
El contractista és responsable, en tot moment, de mantenir en òptimes condicions d’ús i funcionament les
instal·lacions, materials, béns i equips adscrits a la prestació dels serveis i de garantir la seva conservació
i integritat, havent de respondre de tots els danys i deterioraments produïts o ocasionats en aquells per
causa que li sigui imputable a conseqüència de la manca de diligència deguda o perícia exigible en el
compliment de les seves obligacions contractuals, sent al seu càrrec exclusiu, en aquest cas, totes les
despeses necessàries per a procedir al seu arranjament o reposició.
Quan els danys o desperfectes en les instal·lacions i béns s’hagin produït amb la intervenció de terceres
persones que poguessin resultar responsables, civilment o criminal dels esmentats fets, el contractista ho
haurà de posar en coneixement immediat de l’Ajuntament, perquè aquest pugui exercir les accions que
cregui oportunes contra els causants dels danys.
En tot cas, i sigui quina sigui la causa que ha produït els danys, el contractista estarà obligat a posar
aquests fets en coneixement dels responsables municipals, els quals valoraran la causa dels danys i la
imputació de responsabilitats en informe motivat, i a procedir al seu arranjament immediat.
42. RESPONSABILITATS PER LA DEFICIENT PRESTACIÓ DELS SERVEIS.
El contractista serà responsable de la qualitat del serveis que presta així com de les conseqüències que
es dedueixin per a l’administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
La deficient prestació dels servei podrà ser causa de resolució en els termes previstos en aquest plec.
43. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE.
Successió en la persona del contractista
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent
amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i
obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà
amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en
dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. En
cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà
l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant
de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants
de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició
de contractar i que es mantingui la solvència i la capacitat exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi
aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui
constituïda la nova garantia.
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Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
Cessió del contracte
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat, i es compleixin els requisits següents:
a)

L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de
dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió,
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.

b)

L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit
no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara que
s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.

c)

L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible en
funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de
contractar.

d)

La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.

No es podrà 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.
44. SUBCONTRACTACIÓ.
L’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte
d’aquest contracte, en els termes i condicions establerts en aquest plec o, en el seu defecte, en la LCSP.
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva
realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en
l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a
l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que
autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que
exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva
oposició.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt
tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
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L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous
subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en
l’article 215 de la LCSP.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir a
la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en
funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:
-

La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte

-

La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de conformitat
amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral a què es refereix aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui
dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de 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 alguna de les causes
de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les
empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista
haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la
consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la
imposició de les penalitats previstes en aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
45. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran
de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix a
’LCSP.
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la
via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP.
46. 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 i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
Modificacions previstes
En aquest contracte no es preveuen modificacions.
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.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte. 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.
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.

CAPÍTOL V. RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

47. COMPLIMENT DEL CONTRACTE I TERMINI DE RECEPCIÓ.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi realitzat la totalitat del seu objecte d’acord amb
els termes que es deriven d’aquest plec de clàusules, del plec de prescripcions tècniques i de la normativa
d’aplicació, i a satisfacció de l’administració contractant.
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del lliurament o
la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent
document acreditatiu.
48. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
Són causes de resolució del contracte les recollides en els articles 211 i 306 de la LCSP.
De conformitat amb l'article 211.2 LCSP, en els casos en què concorrin diverses causes de resolució del
contracte amb diferents efectes quant a les conseqüències econòmiques de l'extinció, haurà d'atendre's a
la qual hagi aparegut amb prioritat en el temps.
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La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de conformitat amb el que es disposa en
l'article 212.1 LCSP, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament establerta.
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li serà confiscada la garantia i
haurà de, a més, indemnitzar a l'Administració els danys i perjudicis ocasionats en el que excedeixin de
l'import de la garantia confiscada. La determinació dels danys i perjudicis que hagi d'indemnitzar el
contractista es durà a terme per l'òrgan de contractació en decisió motivada prèvia audiència del mateix,
atenent, entre altres factors, al retard que impliqui per a la inversió projectada i a les majors despeses que
ocasioni a l'Administració.
Per a l'aplicació de les causes de resolució s'estarà al que es disposa en l'article 212 de la LCSP i per als
seus efectes al que es disposa en els articles 213 i 307 de la LCSP, així com si escau, al que es disposa
en el desenvolupament reglamentari.
A més de les causes de resolució enumerades pels articles abans esmentats, seran causes de resolució
del contracte les següents:
a)

L’incompliment de les obligacions generals del contractista especificades en aquest plec.

b)

Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del mateix, sense el consentiment
de l’Ajuntament.

c)

La falsedat comprovada en qualsevol moment per l’Ajuntament de les dades o documents aportats
per l’adjudicatari en la fase de licitació.

d)

Incòrrer el contractista en una de les causes de prohibició per contractar amb el sector públic
enumerades a l’article 71 de la LCSP amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

e)

L’extinció de la personalitat jurídica del contractista.

f)

El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.

g)

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els plecs o en el
contracte.

h)

L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.

49. EFECTES DE LA RESOLUCIÓ.
La resolució del contracte tindrà els efectes que determinen els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert a l’article 191
de la LCSP i a l’article 109 del RGLCAP.
50. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES IMPUTABLES AL CONTRACTISTA.
Podrà donar lloc a l’extinció del contracte per causes imputables al contractista l’existència de qualsevol
de les infraccions qualificades com a molt greus.
51. ABANDONAMENT O RENÚNCIA.
En cas d’abandonament o renúncia del contracte, la Corporació instruirà expedient que resoldrà
mitjançant acord de l’òrgan de contractació, incautant-se de tots els elements i materials que integrin
l’explotació del servei concedit i també de la fiança constituïda en garantia del contracte, tot això sens
perjudici de l’exercici de les accions oportunes de reclamació de danys i perjudicis al contractista per la
responsabilitat en què hagi pogut incórrer.
L’Ajuntament podrà estimar l’existència de causes sobrevingudes de força major que impedeixin al
contractista la prestació del servei. En aquest supòsit no procedirà la incautació si el contractista presta
les facilitats necessàries perquè el servei no s’interrompi i l’Ajuntament pugui adoptar les mesures
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oportunes per a la realització directa d’aquest o realitzi nova adjudicació.
52. TERMINI DE GARANTIA
En aquest contracte no s’estableix termini de garantia.

Sant Joan Despí, 6 de novembre de 2019
El cap de Contractació

Ferran Guasch Ferrer

30

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

ANNEX I
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
DADES DE L'EXPEDIENT
Expedient

Resolució / Acord d'aprovació

Departament promotor

CO2019004EDU
RA 2986 de 18.11.2019
EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA
Títol de la convocatòria
Servei d’execució del programa de reforç educatiu i de suport a la integració social dirigit a
alumnes de primària de l’escola Roser Capdevila de Sant Joan Despí
DADES DE QUI PRESENTA LA SOL·LICITUD



Actuant en nom propi



Actuant en representació de l'empresa

Nom i cognoms

DNI / NIF

Població

Codi postal

Domicili
Telèfon

DADES DE L'EMPRESA (si s'actua en la seva representació)
Nom de l'empresa

NIF

Població

Codi postal

Domicili social

Telèfon

Adreça electrònica

Web

En relació a les comunicacions electròniques, DESIGNA I ACCEPTA
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent adreça de
correu electrònic (@): ..........................................................
SOL·LICITUD:
De conformitat amb l'anunci del procediment obert simplificat convocat per a l’adjudicació del contracte
que té per objecte el SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE REFORÇ EDUCATIU I DE SUPORT
A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DIRIGIT A ALUMNES DE PRIMÀRIA DE L’ESCOLA ROSER CAPDEVILA
DE SANT JOAN DESPÍ, i assabentat/ada de les condicions exigides, SOL·LICITO participar en aquesta
convocatòria, adjuntant la documentació requerida d’acord amb el que disposen els plecs reguladors del
procediment, alhora que MANIFESTO l’acceptació íntegra i incondicional de dits plecs i la documentació
que els acompanya.

(Data i signatura del licitador
o del seu representant legal)

Cas de presentar-se una UTE, aquest document l'hauran de signar els representants legals de cada una
de les empreses que la integrarien cas de resultar adjudicataris
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ANNEX II
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

(Aquest model solament s'haurà d'emplenar quan es valorin criteris d'adjudicació que per a la
seva avaluació requereixen de judici de valor i s'haurà de presentar en el sobre 1 “Sobre de
declaració responsable i d'oferta de criteris que per a la seva avaluació requereixen de judici de
valor”)
El senyor / la senyora .......................................amb DNI .............., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., entitat que [SI] [NO] compleix les condicions de PIME
amb NIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........),
assabentat/ada de les condicions i requisits exigits per participar en el procediment obert
simplificat convocat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l'adjudicació del contracte que
té per objecte el SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE REFORÇ EDUCATIU I DE
SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DIRIGIT A ALUMNES DE PRIMÀRIA DE L’ESCOLA
ROSER CAPDEVILA DE SANT JOAN DESPÍ, expedient CO2019004EDU,
DECLARA sota la seva responsabilitat,
Que el signant ostenta la representació de la societat que presenta l'oferta, que compta amb
l'adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau, la classificació corresponent,
que compta amb les autoritzacions necessàries per exercir l'activitat i que no incorre en cap
dels supòsits de prohibició de contractar amb el sector públic.
a) Que compleix amb el requisit d’estar inscrit/a en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI ) o en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE).
b) Que s'integra la solvència per mitjans externs:

 Si, existint el compromís al que es refereix l'article 75.2 LCSP.
 No.
c) Que es tracta d'empresa estrangera:

 Si, i em sotmeto a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre'ls.

 No.
- [Indicar, si escau:

d) Que l'empresa a la qual representa ocupa a: (Marqui la casella que correspongui)

 Menys de 50 treballadors
 50 o més treballadors i: (Marqui la casella que correspongui)
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 Compleix amb l'obligació que entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb
discapacitat, establerta pel 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.

 Compleix les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8
d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la
quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat.
e) Que l'empresa a la qual representa, compleix amb les disposicions vigents en matèria
laboral i social.
f)

Que l'empresa a la qual representa: (Marqui la casella que correspongui)

 Ocupa a més de 250 treballadors i compleix amb el que disposa l'apartat 2 de l'article
45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, relatiu a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.

 Ocupa a 250 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable,
compleix amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l'elaboració i aplicació
d'un pla d'igualtat.

 En aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa no està obligada a l'elaboració i
implantació del pla d'igualtat.

g) Que l'empresa a la qual representa autoritza a l'Administració contractant perquè accedeixi
a la informació que acredita que es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries imposades per les disposicions vigents, a través de les bases de dades d'altres
Administracions Públiques amb les quals hagi establert convenis.
h) Adreça de correu electrònic “habilitada” per efectuar les notificacions, de conformitat amb el
que es disposa en la Disposició addicional quinzena de la LCSP (*):
...........................................

En cas que el sistema de notificació electrònica no estigui operatiu, serà substituït pel sistema previst a l‘article
42 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

(data i signatura del licitador
o del seu representant legal)
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ANNEX III
MODEL D'OFERTA ECONÒMICA I DE CRITERIS VALORABLES DE MANERA
AUTOMÀTICA

(Aquest model només s'haurà de presentar en el sobre 2 “Sobre d'ofertes de criteris valorables
de manera automàtica”)
El senyor / la senyora .......................................amb DNI .............., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., entitat que [SI] [NO] compleix les condicions de PIME
amb NIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........),
assabentat/ada de les condicions i requisits exigits per participar en el procediment obert
simplificat convocat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l'adjudicació del contracte que
té per objecte el SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE REFORÇ EDUCATIU I DE
SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DIRIGIT A ALUMNES DE PRIMÀRIA DE L’ESCOLA
ROSER CAPDEVILA DE SANT JOAN DESPÍ, expedient CO2019004EDU,

DECLARA,
PRIMER.- Que coneix i accepta íntegrament les condicions i les obligacions contingudes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Condicions Tècniques, i que ofereix
dur a terme l'execució del contracte per al període de 15.01.2020 a 15.06.2020 i de 01.10.2020
a 15.06.2021 pel preu total, exempt d’IVA de _______________________ euros (amb lletres
i xifres),.

SEGON.- Que aquesta oferta econòmica es formula d'acord amb el que estableixen els plecs
de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que serveixen de base a la
convocatòria, el contingut de la qual declara conèixer i acceptar íntegrament i que en
l'elaboració d'aquesta oferta s'han tingut en compte les obligacions derivades de les
disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de
l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sòcio
laboral de les persones amb discapacitat, així com les derivades del compliment de les
condicions especials d’execució previstes en els plecs reguladors del contracte.

(Lloc, data i signatura del
licitador o representant legal)
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ANNEX IV
CONSTITUCIÓ DE GARANTIES EN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ: MODEL D'AVAL

L’entitat (raó social completa de l’entitat avalista) ......................................, amb NIF .............. i
domicili
(als
efectes
de
notificacions
i
requeriments)
al
carrer
................................................................
i en el seu nom (nom i cognoms del/s apoderats) ...................................................., amb poders
suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la legitimació efectuada per notari
que consta en aquest document.
AVALA
A (nom i cognoms o raó social de l’avalat).............................................., NIF/NIE/DNI ............,
d’acord amb els termes i condicions establerts el la Llei 9/2017 de Contracte del Sector Públic,
en concepte de garantia definitiva de les obligacions derivades del contracte que té per objecte
(indicar l’objecte del contracte) .............................................................., davant l’Ajuntament de
Sant Joan Despí, per import de (en lletres i xifres) .................................... euros.
L’entitat avalista declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en
l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat/s principal/s, amb renúncia expressa al
benefici d’excussió de béns i amb el compromís de pagament a la Tresoreria municipal al
primer requeriment de l’Ajuntament de Sant Joan Despí amb subjecció als termes previstos en
la legislació de contractes del sector públic, en la seva normativa de desplegament i plec de
clàusules administratives particulars.
El present aval tindrà validesa mentrestant l’Administració no autoritzi la seva cancel·lació.
L’avalat/s faculta/en expressament a l’entitat avalista per a que aquesta, en el seu nom i
representació, pugui retirar l’aval una vegada aquest hagi estat cancel·lat o executat.

(Lloc i data)
(Raó social de l’entitat avalista)
(Signatura/es del/s apoderat/s)

Les signatures de l'apoderat o apoderats de l’entitat avalista han d’estar legitimades per
notari.
Si es tracta d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), s’hauran d’especificar les dades de totes
les empreses que la integrin.
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