1. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC
1. Aquest Plec té per objecte la contractació del servei de monitoratge i
dinamització del Punt d’informació juvenil - RAIG i l’elaboració i gestió de
programacions d’activitats trimestrals adreçades a joves de 15 a 29 anys.
2. La promoció d’aquest contracte ve motivada per la insuficiència i falta
d'adequació dels mitjans personals i materials amb què compta l'Ajuntament
per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer per mitjà del contracte.
3. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per allò establert en
aquest Plec, pel Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara
endavant LCSP) i la legislació que la desenvolupa.
4. Aquest contracte s'adjudicarà per tramitació ordinària i per procediment obert.
5. El codi CPV d’aquest contracte és 92000000-1
2. DURADA DEL CONTRACTE I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El contracte tindrà una durada de quatre anys a comptar des del dia 1 d’abril de 2018 o
la data de la seva adjudicació si és posterior.
El contracte es podrà prorrogar abans de la seva finalització per mutu acord de les
parts i previ acord de la Junta de Govern Local, atenent els informes tècnics emesos
favorablement, sense que la seva pròrroga o pròrrogues puguin ser superiors a dos
anys.
El lloc de prestació del servei serà l’edifici de l’Ajuntament de Navàs. No obstant això,
en qualsevol moment l’Ajuntament podrà decidir un canvi d’ubicació, quan així ho
consideri convenient.
3. PREU
1. El preu màxim del contracte és de 21.054 euros anuals, dels quals 17.400 euros
corresponen a base i 3.654 euros a l’IVA.
2. L’import del contracte anirà a càrrec de la partida 013.231.22799 del Pressupost
prorrogat de 2017 i s’incorporarà als projectes de pressupost futurs, consignació
adequada i suficient per atendre l’adjudicació del present contracte. La despesa
quedarà subordinada al crèdit pressupostari que per a cada exercici s’autoritzi.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
DINAMITZACIÓ DEL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL - RAIG DE L’AJUNTAMENT DE
NAVÀS

3. A tots els efectes s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors inclouen
l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els
siguin d’aplicació segons les disposicions vigents. En cas d’exempció d’IVA, s’haurà de
justificar degudament mitjançant resolució de l’Hisenda estatal.
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
A efectes del que disposa l’article 88 de la LCSP i atès que la durada del contracte
s’estableix en 4 anys amb una possible pròrroga de fins a 2 anys més, el valor estimat
del contracte és de 104.400 euros, IVA exclòs, sense tenir en compte les revisions de
preus.
5. REVISIÓ DE PREUS
La revisió de preus es realitzarà de conformitat amb el que estableix l’art. 89 i següents
LCSP.

6. EMPRESES LICITADORES
Poden presentar propostes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència
econòmica i financera, i tècnica o professional, i que estiguin capacitades per a la
realització de l’objecte del contracte.

En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir
en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, en el
seu cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té
efectivament a la seva disposició els mitjans d’aquestes societats necessaris per a
l’execució dels contractes.
També poden presentar propostes les unions temporals d'empresaris que es
constitueixin temporalment a l’efecte d’acord amb l’art. 59 LCSP. Cada un dels
empresaris que componen l’agrupació, haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la
documentació a què fan referència les clàusules següents, havent d’indicar en
document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la
participació de cada un d’ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte
ha de tenir la plena representació de tots ells front a l’Administració i que assumeixen
el compromís de constituir-se en Unió Temporal d’empreses (art. 24 Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en endavant RGLCAP).
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Quan es tracti de persones jurídiques, el seu objecte social o activitat econòmica ha de
tenir relació directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb els estatuts o regles
fundacionals.

La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense
condicions de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable que reuneix totes
les condicions exigides per contractar amb l'Administració.
7. DOCUMENTACIÓ I OFERTES
Els licitadors hauran de presentar tres sobres tancats i signats per ells mateixos o per
la persona que els representi. En cada un dels sobres s’indicarà el títol del concurs i el
nom de l’empresa concursant. En el primer sobre (A) s’hi inclourà la documentació
exigida per prendre part en el concurs, en el segon sobre (B) s’hi inclourà la
documentació corresponent a les referències tècniques i en el tercer sobre (C) la
proposta econòmica ajustada al model que s’inclou en aquest Plec
7.1. Sobre A. Documentació administrativa.
S’hauran de presentar originals o còpies que tinguin caràcter d’autèntiques,
d'acord amb la legislació vigent, dels següents documents acreditatius:
1. Índex.- Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre.
2. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar dels empresaris que
siguin persones jurídiques s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de
modificació, en el seu cas, inscrites degudament en el Registre Mercantil, quan aquest
requisit sigui exigible d'acord a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho
fos, la capacitat d'obrar s’acreditarà mitjançant l'escriptura o document de constitució,
estatuts o acte fundacional, en el qual constin les normes per les que es regula la seva
activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent Registre oficial.

Les persones físiques o jurídiques no pertanyents a la Unió Europea hauran de
justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola,
que s’acompanyarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de
l’empresa estrangera admet a la vegada la participació d’empreses espanyoles en la
contractació amb l’Administració i amb els ens, organismes o entitats dels sector públic
assimilables als enumerats en l’art. 3, en forma substancialment anàloga.
En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document Nacional
d’Identitat i, en el seu cas, l'escriptura d'apoderament degudament legalitzada, o les
seves fotocòpies, degudament autenticades.
3. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable del licitador de no incórrer en
cap de les prohibicions per contractar recollides a l'art. 60 LCSP, que comprendrà
expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries, de les quotes a la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.
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La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió
Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà
mitjançant la inscripció en els Registres o presentació de les certificacions que
s'indiquen a l'annex I del RGLCAP, en funció dels diferents contractes.

4. Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri hauran de presentar
a l’efecte un poder bastant. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de
figurar inscrit al Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a acte concret no és
necessària la inscripció en el Registre Mercantil.
Els documents en què constin els poders del representant legal (escriptura de
constitució de societat o escriptura d’apoderament) hauran d’ésser validats pel
Secretari de la corporació o per funcionari lletrat.
Quan sigui necessària la validació del poder pel Secretari de l’Ajuntament de Navàs,
aquesta s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de dos dies a la data de
lliurament de la mateixa.
5. Solvència.- Declaració responsable que justifiqui els requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional que inclourà com a mínim un estat de
comptes de l’entitat dels darrers tres anys o les tres darreres declaracions d’IRPPF per
als autònoms, a més d’una relació dels treballs desenvolupats en els darrers tres anys.
Al licitador amb l’oferta econòmica més avantatjosa se li requerirà perquè presenti a
més un justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per responsabilitat
civil amb cobertura mínima de 300.000 euros.
6. Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de
sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per
totes les incidències que de manera directa o indirecte es podessin produir per raó del
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitant.
7.2. Sobre B. Referències tècniques

a) Propostes d’execució del servei, el qual contindrà, com a mínim, els objectius
generals, específics, els eixos d’intervenció, la metodologia, el programa
d’activitats i l’avaluació.
b) Descripció de les tasques a realitzar, amb indicació del mètode, recursos
tècnics i humans i temporalització del treball a realitzar, que haurà de
contemplar com a mínim les tasques i documents a entregar detallats a les
prescripcions tècniques.
7.3. Sobre C. Proposta econòmica
La proposta econòmica es presentarà en la forma especificada en aquesta clàusula
afegint-hi la referència "Proposta Econòmica", redactada d'acord al model annex I del
present plec:
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Pel que fa als aspectes tècnics, haurà de contenir els documents que acreditin els
criteris d’adjudicació a tenir en compte de conformitat amb el present plec i, en concret,
ha de presentar un projecte d’execució del servei de no més de 15 pàgines que ha de
definir els apartats següents:

Cada licitador només podrà presentar una sola proposta. Igualment, cap licitador no
podrà participar en cap proposta en agrupació temporal amb altres, si ho ha fet
individualment, o figura a més d'una unió temporal. L’incompliment d’aquest principi
donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi
presentat.
7.4. Lloc de lliurament
Els sobres indicats anteriorment, s’hauran de lliurar acompanyats d’una instància a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8:30 a
14:30 hores, excepte festius al municipi, durant el termini de quinze dies naturals, a
comptar des de l’endemà de la data de publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la
Província, o enviats per correu dins del termini assenyalat anteriorment. Si l’últim dia
és dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. Una vegada
presentada una proposta no es podrà retirar.
Si les propostes s’envien per correu, el proponent haurà de justificar la data de
lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de
l'oferta mitjançant tèlex, fax o correu electrònic si en coneix l’adreça, el mateix dia. En
cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat
a la data de finalització del termini. No obstant això, si transcorreguts 10 dies naturals
següents a la indicada data encara no s’ha rebut la proposta, aquesta no serà admesa.
8. LA MESA DE CONTRACTACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ
La Mesa de contractació estarà integrada per:
- President el Sr. Alcalde de la Corporació, o membre d'aquesta en qui delegui.

- Secretari: El funcionari o funcionària que designi l’Alcalde
A efectes de valoració de les propostes presentades es tindran en compte els aspectes
següents, amb una puntuació màxima de 55 punts:
1. Per la valoració del Projecte presentat
fins a 30 punts
1. Del projecte: organització, temporalització i coordinació amb la resta de
recursos municipals (6 punts)
2. Aspectes participatius del Projecte i propostes de descentralització (6 punts)
3. Estratègies de dinamització (6 punts)
4. Continguts culturals, educatius i socials del projecte (6 punts)
5. Compliment del pla d’igualtat aprovat per l’Ajuntament de Navàs i estratègies
per a afavorir la inclusió social del jovent amb risc d’exclusió social (6 punts)
2. Reducció del preu del contracte (sobre l’import total del contracte)
(1 punt per cada 1.000 euros de reducció del preu)
fins a 20 punts
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- Els vocals:
o
El secretari o persona en qui delegui.
o
Un funcionari o persona en qui delegui.
o
El tècnic responsable que promou el contracte o persona en qui delegui.

3. Experiència acreditada de l’empresa o entitat licitadora en l’àmbit superior a la
mínima de tres anys requerida en projectes de dinamització juvenil i/o en la gestió
de serveis de lleure i/o oci juvenil
1 punt per any d’experiència addicional
fins a 5 punts
9. EXAMEN DE LES PROPOSTES.
La Mesa de contractació, que es reunirà en acte no públic en el termini màxim de cinc
dies posteriors a la finalització del termini de presentació de proposicions, qualificarà la
documentació del sobre A. Si s’han presentat proposicions per correu, la Mesa es
reunirà acabat el termini de deu dies establert per rebre aquestes proposicions (si fos
dissabte passarà a la mateixa hora del dia hàbil següent). Si s’observen defectes u
omissions subsanables, atorgarà un termini de 3 dies hàbils per esmenar-los.
Una vegada qualificada la documentació i un cop subsanats els defectes o les
omissions, la mesa determinarà les empreses que s'ajusten als criteris de selecció i
determinarà els licitadors admesos al concurs, els rebutjats i les raons del rebuig.
L’òrgan i la mesa de contractació podran reclamar a l'empresari aclariments sobre els
certificats i documents presentats o requerir-lo per tal que en presentin d'altres de
complementaris, en aquest cas s’haurà de complimentar en el termini de cinc dies
sense que es pugui presentar després de declarar admeses les ofertes.
Posteriorment, en acte públic, es procedirà a l'obertura dels sobres B i C
corresponents a les referències tècniques i a la proposició econòmica dels licitadors.
La Mesa de contractació avaluarà les ofertes presentades d’acord amb els criteris
establerts en aquest plec.

La Mesa de contractació, d'acord amb el que disposa l'art. 295 de la LCSP elevarà les
propostes presentades, juntament amb l'acta i la proposta d'adjudicació a l'òrgan de
contractació.
10. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
L’òrgan de contractació, previs els informes tècnics corresponents, adjudicarà el
contracte en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’obertura de les
proposicions. Si en aquest termini no es dicta l’adjudicació, l’empresari té dret a retirar
la seva proposició.
L’adjudicació provisional l’acorda l’òrgan de contractació en resolució motivada, que
s’ha de notificar als candidats o licitadors i publicar-se en un diari oficial o en el perfil
de contractant de l’òrgan de contractació.
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La Mesa formularà la proposta que consideri convenient a l’òrgan de contractació.
Abans de formular la proposta, la Mesa sol·licitarà els informes tècnics que consideri
necessaris que tinguin relació amb l'objecte del contracte.

Quant a baixes temeràries s’estarà a allò disposat en els arts. 136 LCSP i 85 del
RGLCAP.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense
obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient.
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
sense que s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions
quedarà a disposició dels interessats.
11. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no es pot produir abans que
transcorrin quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquella en
un diari oficial o en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Durant aquest termini, l’adjudicatari provisional ha de presentar la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva d’acord amb allò
estipulat a la clàusula següent.

A més, l’adjudicatari haurà d’estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques en
l’epígraf corresponent de les Tarifes de l’IAE (RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel
que s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost Sobre Activitats Econòmiques).
L’adjudicatari haurà de presentar la declaració d’alta a l’AEAT, ja sigui mitjançant el
Model de Declaració Censal 036 o el Model 840 de l’IAE i alta censal de l’IAE (imprès
d’alta a la matrícula d’aquest Impost, referida a l’exercici corrent, o el darrer rebut amb
una declaració responsable de no haver-se donat de baixa, de l’epígraf adient per
l’objecte del contracte).
En el cas que el contracte s’adjudiqui a una Agrupació d’Empreses haurà
d’acreditar-se la seva constitució, en escriptura pública, dins el termini atorgat per a la
formalització del Contracte, i NIF assignat a l’Agrupació.
12. GARANTIA DEFINITIVA
Una vegada publicada l’adjudicació provisional, l’adjudicatari ha de constituir en el
termini de quinze dies hàbils una fiança definitiva del 5 per 100 de l’import
d’adjudicació dels quatre anys de contracte, IVA exclòs. La garantia es podrà constituir
en qualsevol de les formes establertes al TRLCSP. Si no es compleix aquest requisit
per causes imputables al mateix, es declararà resolt el contracte.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts en l’art. 95 i següents LCSP.
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Per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
s’haurà de presentar la certificació administrativa expedida per l'òrgan competent
acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social. Així mateix l’Ajuntament podrà comprovar que el licitador es trobi al
corrent del compliment de les obligacions tributàries sol·licitant certificat acreditatiu a
l’Agència Tributària.

Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, es produeixi una variació
en el preu, s’haurà de reajustar la garantia en el termini de quinze dies comptats des
de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
13. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 156 LCAP, el contracte s’ha de formalitzar en document
administratiu dins el termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació
de l’adjudicació definitiva i aquest document és títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic. No obstant això, el contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública i són a càrrec seu les despeses corresponents.
Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dintre del
termini assenyalat, aquest es resoldrà amb pèrdua de la fiança i indemnització dels
danys i perjudicis ocasionats, podent-se adjudicar al licitador o licitadors següents a
aquell, per ordre de les seves ofertes, comptant amb la conformitat del nou
adjudicatari.
14. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
1. Els drets i obligacions dimanants del contracte poden ser cedits per l’adjudicatari a
un tercer sempre que es compleixin els requisits establerts en l’art. 209 LCSP.
2. El contractista no podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació
atès que per la naturalesa del contracte es dedueix que aquest ha de ser executat
directament per l’adjudicatari.
15. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

L'adjudicatari, en un termini màxim de deu dies naturals, a comptar des del següent al
de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs, restarà
obligat a elaborar i trametre a l’Ajuntament el Pla de Prevenció de riscos laborals i
aquella altra documentació que sigui exigida en aquesta matèria.
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social de
persones amb discapacitat, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin
imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes
que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els
seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.
L’òrgan de contractació durant la vigència del contracte podrà exigir al contractista la
presentació de documentació relativa al compliment d’aquestes circumstàncies.
2. Penalitats.
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1. Compliment de la legislació laboral. Seguretat i salut en el treball.

L’adjudicatari està obligat a complir el termini d’execució del contracte fixat per
l’Administració. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi
incorregut en incompliments del contracte, l’Administració podrà optar per la seva
resolució o per la imposició de penalitats econòmiques. L’import d’aquestes serà de la
quantia fixada pel TRLCSP.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització
per danys i perjudicis a que pot tenir dret l’Administració, originats per la mala execució
del servei per part del contractista.
3. Protecció de dades de caràcter personal.
L’empresa adjudicatària complirà la normativa de protecció de dades de caràcter
personal. Estarà obligada al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, molt especialment, a allò
que preceptuen els seus articles 12 (accés a dades per compte de tercers) i 10 (secret
professional). Igualment li seran d'aplicació les disposicions que figuren al Reglament
de Mesures de Seguretat (Reial Decret 994/1999, d’11 de juny).
L'empresa adjudicatària, el seu personal i col·laboradors externs guardaran secret
professional sobre les dades, informacions, documents i assumptes als quals tinguin
accés o coneguin en aplicació del contracte. No es faran públiques ni seran
comunicades a tercers excepte en els casos estrictament necessaris per al compliment
de les obligacions contractuals. L'obligació de secret subsistirà un cop finalitzat
l’encàrrec. No guardarà còpia de les dades ni de la documentació de suport resultant
de l'execució de l’encàrrec un cop aquest hagi finalitzat. Ho lliurarà a l’Ajuntament de
Navàs o ho destruirà segons aquest acordi.
4. Despeses a càrrec de l’adjudicatari. Seran a càrrec del contractista les despeses
de publicacions d’anuncis i també les despeses de la formalització del contracte i totes
aquelles altres que estiguin legalment establertes sobre aquestes matèries.

1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció a les clàusules d’aquest plec, i d’acord
amb les instruccions que doni l’Administració al contractista per a la seva interpretació.
2. L’adjudicatari indicarà els noms de les persones adscrites a l’empresa que tingui
previst designar i que compleixin els requisits que s’exigiran en el moment de la seva
acceptació per l’Administració. L’adjudicatari estarà obligat a assignar per a l’execució
dels treballs a què es refereix aquest Plec, els facultatius establerts en la seva oferta,
amb la dedicació definida en la mateixa. Per tant, durant la vigència del contracte, el
personal assignat al mateix amb dedicació complerta, no podrà intervenir en cap altre
treball. Així mateix, l’adjudicatari no podrà substituir al personal facultatiu establert en
la seva oferta, sense l’expressa autorització del Director dels treballs.
3. En el termini de com a màxim dos mesos des de l’inici de l’execució del contracte,
l’adjudicatari haurà de presentar al responsable del contracte els documents TC1 i TC2
presentats a la Seguretat Social del personal adscrit a l’execució del contracte. Durant
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16. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

l’execució del contracte, el responsable del contracte podrà exigir en qualsevol
moment a l’adjudicatari la presentació dels esmentats documents.
4. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil exigida ha d’estar vigent durant tot
el termini d’execució del contracte. En qualsevol moment el responsable del contracte
podrà sol·licitar al contractista que acrediti la vigència de l’esmentada pòlissa.
5. Si durant el desenvolupament dels treballs sorgeix la conveniència o necessitat de
la seva modificació o la realització d’actuacions no contractades, s’actuarà de la forma
prevista en el TRLCSP.
6. L’administració ha de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i disposa de les
prerrogatives establertes al TRLCSP.
17. RELACIÓ LABORAL
Per la seva naturalesa administrativa, el contracte no suposarà, en cap cas ni
circumstància, relació laboral entre l’Ajuntament de Navàs i l’adjudicatari o el seu
personal.

18. DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’Ajuntament exercirà les atribucions de direcció i inspecció d’acord amb la legislació
sobre règim local.
19. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es
notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas
d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici
de les actuacions de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que
pogués haver rebut la notificació.
Llevat que es disposi una altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del
responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i
sense necessitat de notificació prèvia al contractista.
3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no
reservades a l’òrgan de contractació ni a la direcció de l’execució i abastarà almenys
els objectius i les funcions següents:
A. Objectius:
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1. L’Ajuntament designarà un membre del personal al seu servei i amb la titulació
adequada perquè actuï com a responsable del contracte.

a. Garantir l’execució conforme al contracte.
b. Precisar els termes de l’execució.
c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació
contractada.
d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments
contractuals i traslladar la seva notícia a l’autoritat que correspongui.
e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les
normes i actes generals pressupostaris.
B. Funcions:
a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte.
b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació.
c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte,
segons correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o
la presa d’altres mesures.
d. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.
e. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació i
la direcció de l’execució del contracte
4. Haurà de quedar constància formal i per escrit de les ordres que el responsable del
contracte adreci al contractista.
20. PAGAMENT DELS TREBALLS
1. L'adjudicatari ha de presentar les factures electròniques en el format que en cada
cas determini l’Ajuntament, amb periodicitat mensual i esment de les feines
efectivament realitzades.

21. TERMINI DE GARANTIA
Finalitzada la durada del contracte i previ informe dels serveis tècnics municipals
acreditatiu de que les prestacions objecte del contracte s’han acomplert correctament,
es proposarà a la Junta de Govern Local l’acord de devolució de la garantia definitiva.

22. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les establertes en els articles 237 i següents
TRCSP amb els efectes previstos en els arts. 207 i 285 LCSP i 109 a 113 del
RGLCAP.
23. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ
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2. L'Ajuntament les pagarà als 60 dies des de la data d'entrada en el Registre, prèvia
acreditació tècnica.

1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. L’òrgan de
contractació podrà modificar, per raons d’interès públic, els contractes, acordar la seva
resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes senyalats en el RGLCAP.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius.
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2. Les qüestions litigioses que sorgeixin sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació
competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que
posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de
conformitat amb allò previst a la legislació contenciosa administrativa, això sens
perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, prevista
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ EN EL CONCURS PÚBLIC
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL DE NAVÀS, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT
1. OBJECTE
Aquest plec de prescripcions tècniques, annex al plec de clàusules administratives
particular i part integrant del mateix, té per objecte concretar les actuacions de
l’adjudicatari del concurs públic esmentat, en allò referent als treballs a realitzar i altres
circumstàncies de caràcter tècnic que afectin al contracte.
El contracte de servei de dinamització del punt d’informació juvenil es realitzarà pel
termini de 4 anys a comptar del dia 1 d’abril de 2018 o des de la data de la seva
adjudicació, i es prestarà conforme a les clàusules que s’exposen a continuació i
d’acord amb les instruccions que emeti la Corporació a través del regidor delegat de
joventut.
2. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El servei s’haurà d’executar d’acord amb les especificacions i períodes contemplats en
aquest plec:
1. Les directrius generals del servei seran les següents:

2. Les tasques a realitzar seran les següents:
2.1 - Servei de monitoratge del punt d’informació juvenil, oferint un espai de trobada i
intercanvi als joves del municipi i dinamitzant l’espai amb l’organització d’activitats i
amb el suport a les iniciatives que els joves puguin plantejar.
2.2 - Programar i organitzar activitats que responguin a les demandes i inquietuds dels
joves del municipi. Programacions periòdiques. Aquestes programacions estaran
compostes per activitats ordinàries que s’executaran en l’horari del RAIG i activitats
extraordinàries que es realitzaran fora de l’horari del RAIG.
2.3 - Gestionar les demandes del punt d’informació RAIG per part de les entitats,
associacions i grups de joves del municipi per tal de convertir-lo en un espai de reunió i
treball per a la realització de les seves activitats.
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- Oferir un espai de creació i enriquiment personal als joves.
- Afavorir la cohesió social dels joves.
- Oferir un oci alternatiu als joves.
- Vetllar per la disminució de les desigualtats socials.
- Fomentar l’associacionisme i el lleure juvenil.

2.4 - Col·laborar amb el servei OMPLE, aproximant i difonent tota la xarxa de serveis,
activitats i recursos d’atenció als joves de l’àrea de Joventut.
2.5 – Vetllar pel bon ús i el manteniment de les instal·lacions.
3. Horari del servei:
L’horari bàsic d’atenció al públic del punt d’informació juvenil serà de dilluns a
divendres de 18:00 a 21:00 hores. A més, de les 17:00 a les 18:00 el dinamitzador es
dedicarà a tasques de planificació, avaluació i contacte amb l’Ajuntament.
Durant l’estiu i per a la realització d’activitats extraordinàries el punt d’informació pot
modificar el seu horari.
El servei romandrà tancat durant el mes d’agost, període durant el qual els educadors
gaudiran de les vacances.

El personal estarà compost com a mínim per un professional que haurà de sumar una
dedicació mínima de 20 hores setmanals. Aquesta persona desenvoluparà, entre
d’altres, les funcions següents:
A) Coordinació
6. Coordinació amb l’àrea de Joventut i amb la resta de serveis de l’Ajuntament
que siguin necessaris.
7. Elaboració, coordinació, supervisió i difusió de les programacions d’activitats i
del punt d’informació juvenil.
8. Gestió i coordinació de la utilització del RAIG per part de les entitats,
associacions i/o grups de joves.
9. Donar curs a les iniciatives, demandes i/o necessitats que els joves puguin
expressar en el marc del punt d’informació juvenil.
10. Atenció directa als usuaris del punt d’informació juvenil.
11. Avaluació del servei i de les programacions i elaboració de les memòries.
12. Vetllar pel bon ús i manteniment de les instal·lacions.
B) Monitoratge
13. L’atenció directa als joves usuaris del servei.
14. Vetllar pel bon ús i el manteniment de les instal·lacions.
15. Dinamitzar el punt d’informació juvenil i proposar l’organització d’activitats
específiques.
16. Donar suport en totes les responsabilitats del coordinador del servei.
L’adjudicatari haurà d’acreditar respecte del dinamitzador o dinamitzadora proposat els
aspectes següents:
1. Acreditar un mínim de tres anys d’experiència en funcions anàlogues a les descrites
anteriorment.
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4. Personal

2. Acreditar el títol de cicle formatiu de dinamització juvenil o equivalent.
3. Acreditar que el monitor proposat no ha estat condemnat per delictes contra la
llibertat o identitat sexual mitjançant la presentació d’un certificat de delictes de
naturalesa sexual.
3. DIRECCIÓ DEL SERVEI
La direcció del servei anirà a càrrec del tècnic de joventut qui dictarà les instruccions
necessàries a l’entitat per a la normal i eficaç realització del servei.
L’Àrea de Joventut estudiarà les propostes d’activitats que hagin rebut i realitzaran els
tràmits reglamentaris per a la seva execució.
4. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT
Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet a:
-

Col·laborar amb l’adjudicatari en el disseny tècnic de les actuacions i en el
seu seguiment d’acord amb les pautes que puguin establir-se en els espais
de coordinació que es defineixin.

-

Facilitar a l’adjudicatari la utilització dels equipaments municipals ubicats en
l’àmbit territorial on es desenvolupen els serveis contractats. L’ús dels
equipaments esmentats es durà a terme d’acord amb les instruccions que
dicti l’Ajuntament.

-

Assumir les despeses corresponents a consums i manteniment dels
equipaments municipals on es realitzin les activitats, així com l’assegurança
de les mateixes.
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Navàs, signat electrònicament al marge
L’alcalde – president

ANNEX I
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA
El/la Sr./a major d’edat veí de i amb domicili al c/plaça/Avda. telèfon amb DNI núm.,
actuant en nom i representació (propi o de l’empresa a que representi),
MANIFESTO :
Que he tingut coneixement de l'anunci publicat al BOP de data
i d’acord amb
els requisits i les condicions que s’exigeixen per adjudicar mitjançant procediment
obert el contracte DE DINAMITZACIÓ DEL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL – RAIG
DE NAVÀS i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives i de
Prescripcions Tècniques que han de regir aquesta licitació i en la representació que
acredito em comprometo a assumir el compliment del contracte pel preu següent:
Preu total sense IVA:
Partida independent corresponent al 16% d’IVA:
TOTAL DEL PREU DEL CONTRACTE:

euros
euros
euros, IVA inclòs
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Lloc, data, signatura i segell.

