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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE TALLERS FORMATIUS SOBRE ORIENTACIÓ LABORAL I RECERCA DE
FEINA A ALUMNES DE SECUNDÀRIA.
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP):
1. Objecte del contractei
L’objecte del contracte està composat per les prestacions següents:
-Oferir un servei d’impartició de tallers formatius sobre orientació laboral i recerca de feina
als alumnes de batxillerat i cicles formatius.
-Lliurament al Servei Local d’Ocupació de la memòria amb la valoració dels tallers
realitzats.
La durada del contracte s’estableix en 1 any més 2 anys de pròrroga.
Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002
del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes
públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell
sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV,
són:


80510000-2 Servicios de formación especializada

2. La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracteii
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Es tracta d’un servei que cal coordinar de manera integral amb l’Institut de Premià de
Mar.
3. Necessitats que motiven l’objecte del contracteiii
El servei de Promoció Econòmica té com a un dels seus objectius el fomentar la millora
de l’ocupabilitat, mitjançant l’orientació laboral i la recerca de feina.
4. Idoneïtat de l’objecte del contracte
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El contracte permet que els alumnes que finalitzen els cicles formatius de grau mig o
grau superior, així com els alumnes de batxillerat puguin disposar d’un mínim de
recursos i eines sobre la recerca de feina, que els permeti millorar la seva ocupabilitat en
el moment que s’hagin d’incorporar al mercat laboral.
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5. Insuficiència de mitjans personalsiv
El servei de Promoció Econòmica no disposa de mitjans personals per a la realització de
l’objecte del contracte.
6. Preu del contracte/pressupost base de licitacióv
6.1. El pressupost base de licitació és el següent:
Base Imposable
IVA
Total
3.570,00€

3.570,00€

Preu exempt d’IVA segons l’article 20, apartat u, núm. 9 de la Llei 37/1992.
Contracte plurianual:
Any
2020
2021
2022

Base imposable IVA desglossat
3.570,00€
3.570,00€
3.570,00€

Import, IVA inclòs Percentatge
3.570,00€
0%
3.570,00€
0%
3.570,00€
0%

Hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa en la aplicació pressupostaria
5007-24104-2270601 Activitats i programes d’inserció, i s’incorporarà el certificat de
reserva de crèdit expedit per l’Interventor a aquests efectes.
6.2. Els preus unitaris són els següents:
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a.
b.
c.
d.

...
...
...
...

7. Valor estimat del contractevi
1.1.

El VEC és de 10.710,00 euros, preu exempt d’IVA segons l’article 20, apartat u,
núm. 9 de la Llei 37/1992, i s’ha calculat de la manera següent:

Concepte

Margarida Gómez Cardona
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Pressupost base de licitació
Pròrrogues
Modificació del contracte

Base
imposable
3.570,00€
7.140,00€
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8. Aplicació pressupostàriavii
5007-24104-2270601 Activitats i programes d’inserció
9. Termini d’execució del contracteviii
Entre els mesos d’abril al maig de 2020, preferentment.
10.Selecció d’empreses: Concreció dels requisits de solvènciaix
13.a) Requisits de solvència econòmica i financera
☐ Pòlissa d’assegurança per riscos professionals (RC), vigent, amb un import de cobertura
igual o superior a ... euros.
☐ Declaració feta pel representant de l’empresa o apoderat, en el seu cas, sobre la xifra
global de negocis dels darrers tres anys (20XX- 20XX), que en tot cas haurà de ser igual o
superior als ... euros anuals.
☐ Còpia simple dels comptes anuals dels dos darrers anys (20XX-20XX) dipositats en el
Registre Mercantil, en que els fons propis han de ser xx vegades superior al capital social.
☐ Els requisits fixats per defecte en l’article 11 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques
13.b) Requisits de solvència tècnica i/o professional per a contractes d’obra
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☐ Relació de les ...x principals obres de construcció de ..., o de les ... principals obres de
construcció d’enginyeria civil/edificació, realitzades els darrers cinc anys desglossant
import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, el import mínim de cada actuació
ha de ser de ... € per les obres de ... i de ... € per les obres d’enginyeria civil/edificació.
Les obres o treballs efectuats s’hauran d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari, que aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent.
☐ Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en
l’empresa, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, especialment els
responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius
corresponents. En aquesta declaració ha de constar com a mínim:

Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del
personal responsable de l’execució del contracte. Concretament:

Margarida Gómez Cardona
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Nombre de tècnics: ...
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El responsable de l’execució del contracte haurà de tenir la titulació de grau, diplomatura o
llicenciatura en qualsevol branca i un mínim de 3 anys d’experiència en la gestió de tallers formatius
similars.
Els tècnics adscrits a l’execució del contracte hauran de tenir una titulació de grau, diplomatura o
llicenciatura relacionada amb els tallers objecte del contracte i un mínim de 3 anys d’experiència en
docència.
☐ En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari
podrà aplicar a l’executar el contracte. Aquestes mesures com a mínim hauran de constar
en:
...
☐ Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l’execució de les obres, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent. En
aquesta declaració ha de constar com a mínim la maquinària següent:
...
☐ Els requisits fixats per defecte en l’article 88.3 de la LCSP o l’article 11 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques
13.c) Requisits de solvència tècnica i/o professional per a contractes de subministramentxi
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☐ Una relació dels ... principals subministraments de ... realitzats els darrers tres anys
que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, el import mínim de
cada actuació ha de ser de ... €. Els subministraments o treballs efectuats es podran
acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
responsable de l’empresari, que aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan
de contractació per l’autoritat competent.

Margarida Gómez Cardona

Signatura 1 de 1

Per determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars pot
acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com el
Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació
central de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que
en tot cas ha de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. Si el
plec no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis respectius de
la CPV.
☐ Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en
l’empresa, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, especialment els
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responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents
corresponents. En aquesta declaració ha de constar com a mínim:

acreditatius

Nombre de tècnics: ...
☐ Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures empleades per a garantir la
qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa. Aquestes mesures com a mínim
hauran de constar en:
...
☐ Control efectuat òrgan competent de l’Estat o, en el seu nom, per un organisme oficial
competent de l’Estat en el qual l’empresari tingui la seva seu social, sempre que hi hagi
acord amb aquest organisme, quan els productes a subministrar siguin complexos o quan,
excepcionalment, hagin de respondre a una finalitat particular. Aquest control versarà
sobre la capacitat de producció de l’empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d’estudi
i investigació amb que compti, així com sobre les mesures empleades per a controlar la
qualitat.
☐ Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l‘autenticitat dels quals
es pugui certificar a petició de l’ens local. Concretament s’haurà de portar:
Mostra de ...
Descripcions de ...
Fotografies de ...
☐ Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de
competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada
mitjançant referències a determinades especificacions o normes (UNE o ISO).
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-

Certificat UNE/ISO ... del producte ...
Certificat UNE/ISO ... del producte ...
Certificat UNE/ISO ... del producte ...

☐ Els requisits fixats per defecte en l’article 89.3 de la LCSP o l’article 11 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques

☐ Una relació dels ... principals serveis de ... realitzats els darrers tres anys que inclogui
import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, el import mínim de cada actuació
ha de ser de ... €. Els serveis o treballs efectuats es podran acreditar mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per
aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari,
que aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
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13.d) Requisits de solvència tècnica i/o professional per a contractes de serveis
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Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars pot
acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com el
Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació
central de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que
en tot cas ha de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. Si el
plec no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis respectius de
la CPV.
☐ Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en
l’empresa, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, especialment els
responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius
corresponents. En aquesta declaració ha de constar com a mínim:
Nombre de tècnics: ...
☐ Control efectuat òrgan competent de l’Estat o, en el seu nom, per un organisme oficial
competent de l’Estat en el qual l’empresari tingui la seva seu social, sempre que hi hagi
acord amb aquest organisme, quan els productes a subministrar siguin complexos o quan,
excepcionalment, hagin de respondre a una finalitat particular. Aquest control versarà
sobre la capacitat de producció de l’empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d’estudi
i investigació amb que compti, així com sobre les mesures empleades per a controlar la
qualitat.
☐ Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del personal responsable de l’execució del contracte. Concretament:
El responsable de l’execució del contracte haurà de tenir la titulació de ... i
d’experiència com a mínim.

... anys

17/02/2020

Els tècnics adscrits a l’execució del contracte hauran de tenir una titulació de ... i .. anys
d’experiència com a mínim.
☐ En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari
podrà aplicar a l’executar el contracte. Aquestes mesures com a mínim hauran de constar
en:
...
☐ Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l’execució de les obres, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent. En
aquesta declaració ha de constar com a mínim l’equipament següent:

Margarida Gómez Cardona
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...
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☐ Els requisits fixats per defecte en l’article 90.3 de la LCSP o l’article 11 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques
Motivació de l’elecció d’aquests requisits:


...

13.e) Classificació empresarial alternativa o obligatòriaxii
Grup

Subgrup

Categoria

11.Subcontractacióxiii
El percentatge màxim permès a subcontractar és ....%
12.Selecció d’ofertes: criteris de valoració (oferta econòmicament més
avantatjosa relació qualitatxiv/preu)xv
12.1.

Criteris objectius valorables mitjançant judici de valor
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15.1.a) ...: .... punts
Aquest criteri es valorarà segons els subcriteris següents:
- ... : ... punts com a màxim
- ... : ... punts com a màxim
- ... : ... punts com a màxim
La forma en què es valorarà cadascun d’aquests subcriteris és la següent:
...

Margarida Gómez Cardona
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15.1.b) Millores: ... puntsxvi

12.2.

Criteris objectius de valoració automàtica o mitjanant formula matemàtica
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15.2.a) Preu: 20 punts.
Fórmula a aplicar:
Es valorarà el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació IVA exclòs,
de conformitat amb la fórmula polinòmica següent:

En què:
Vi= Puntuació atorgada al licitador
Bi= Percentatge de baixa ofert pel licitador
Max(Bs,Bmax)= El valor màxim d’entre els dos indicats
Bs= Percentatge de baixa significatiu, fixat en un 5%
Bmax= Percentatge de baixa més alt ofert pels licitadors
Vmax= Puntuació màxima a atorgar pel criteri preu
15.2 b) Valoració en quan a la qualitat de la impartició del servei : màxim 6 punts




Si s’inclou un sistema d’avaluació del servei: 2 punts
Formació específica dels formadors en habilitats en comunicació: 2 punts
Formació específica dels formadors en dinamització de grups: 2 punts

12.3.

Motivació de l’elecció d’aquests criteris:

Per a l’objecte de licitació es considera valorable la qualitat del servei

17/02/2020

13.Clàusules d’innovació tecnològica, mediambiental o socialxvii




...
...
...



Proposta per defecte en fase d’execució de contracte:

Aquest pla s’ha d’elaborar en el termini màxim de X mesos, a comptar des de l’adjudicació
del contracte, amb el contingut establert en la Llei orgànica esmentada.

Margarida Gómez Cardona
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☐ L’empresa adjudicatària està obligada a aplicar, quan fa la prestació, mesures destinades
a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de
conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
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X L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en
particular:
a) Quan les prestacions que s’han de desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral
o conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i
conveni laboral corresponent.
b) L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin
obligatòries o necessàries per tal de prevenir de manera rigorosa els riscos que poden
afectar la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores.
Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
establertes per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les obligacions
següents:
- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a l'activitat
contractada.
- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que emprarà
en l'execució del contracte.
- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguin
necessaris.
c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2% de treballadors amb
discapacitat o adoptar les mesures alternatives previstes legalment.
d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l'administració
contractant.
☐ L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús
del llenguatge i de la imatge.
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☐ L’empresa contractista ha de vetllar perquè, en l’execució del contracte, tots els
productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes
internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals,
fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de
treball decent i millorar la protecció social.
☐ L’empresa contractista està obligada a posar en coneixement de l’òrgan de contractació
les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i
acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social.

☐ Per a l'execució de l’objecte del contracte, l'empresa adjudicatària ha de reservar un X%
dels llocs de treball adscrits a l’execució del contracte, a jornada completa, perquè sigui
ocupat per persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin
desocupades i tinguin dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari
i que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
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☐ L’empresa contractista ha d’adoptar mesures per prevenir, controlar i eradicar
l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó de sexe.
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a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin
possibilitats d’inserció en el món laboral.
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els
requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima
d’inserció.
d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de
menors.
e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons
el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
h) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
La reserva s’ha de fer efectiva quan l’empresa adjudicatària doni ocupació a persones
incloses en qualsevol dels col·lectius esmentats en el percentatge que s’indiqui en funció
de l’objecte del contracte.
L’acreditació d’haver contractat persones incloses en els col·lectius esmentats es pot
efectuar mitjançant la presentació dels respectius contractes de treball i de certificacions
de la situació d’exclusió en la qual es troben les persones treballadores, les quals han de
ser emeses pel corresponent servei social especialitzat o d’atenció primària.
El compliment d’aquesta clàusula no obliga l’empresa a continuar contractant o a garantir
la inserció de les persones usuàries un cop finalitzada l’execució del contracte.
☐ Als treballs efectuats durant l'execució del contracte, els seran d’aplicació les obligacions
en matèria de fiscalitat; les obligacions en matèria de protecció del medi ambient; i les
disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció
de riscos laborals següents: (...)
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☐ Per a l'execució de l’objecte del contracte, l’empresa adjudicatària ha de reservar un X%
del nombre de persones treballadores adscrites a l’execució del contracte perquè sigui
ocupat per treballadors i treballadores inclosos en col·lectius amb particulars dificultats
d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre
mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral; dones en sectors en
què estiguin subrepresentades. En tot cas, el nombre d’hores realitzades per aquests
col·lectius inclosos en el programa d’inserció no pot ser inferior al X % d’hores totals
d’execució del contracte.

El compliment d’aquesta clàusula no obliga l’empresa a continuar contractant o a garantir
la inserció dels usuaris un cop finalitzada l’execució d’aquest contracte.
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La reserva s’ha de fer efectiva quan l’empresa adjudicatària doni feina a persones incloses
en qualsevol dels col·lectius esmentats en el percentatge que s’indiqui en funció de
l’objecte del contracte.
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☐ Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest
contracte hagin de fer per executar-lo s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones
que es trobin en situació legal d’atur conforme amb el que preveu l’article 208 del Reial
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general
de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats
d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre
mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral, o persones que
disposin del certificat de discapacitat.
☐ Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels
tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte
s’han de realitzar tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots,
tal com es defineixen aquests termes en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
☐ La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no
pot tenir un percentatge de persones treballadores amb contractes de caràcter temporal
superior al X%.
☐ L’empresa o empreses adjudicatàries no poden incrementar la taxa de temporalitat del
personal destinat a l’execució d’aquest contracte. Es considera taxa de temporalitat,
segons l’OCDE, el nombre de treballadors i treballadores amb contracte temporal en relació
amb el nombre total.
☐ L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores
adscrites a l’execució d’aquest contracte.
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☐ L’empresa adjudicatària ha d’acreditar, mitjançant les corresponents declaracions
responsables o, quan escaigui, certificacions dels organismes competents, que en
l’execució del contracte (en l’elaboració, distribució i, si és el cas, la instal·lació i
manteniment dels béns i productes que s’han de subministrar; en la realització de les obres
i, si és el cas, en el subministraments dels béns i materials que s’han de lliurar
complementàriament; en la realització dels serveis i, si és el cas, en el subministrament
dels béns i productes que s’han de lliurar complementàriament; en la realització de les
obres de la concessió i, si és el cas, en el subministrament dels béns i materials que s’han
de lliurar complementàriament; en la realització de l’objecte del contracte de col·laboració
sector públic i el sector privat siguin obres, subministraments dels béns, productes o
materials per lliurar com a prestació principal o complementàriament i els serveis que s’han
de realitzar) s’han complert les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria
de protecció dels llocs de treball, de condicions de treball i de prevenció de riscos laborals.
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☐ L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre, mitjançant la corresponent declaració
responsable, a dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats
empresarials necessàries per a l’execució del contracte.
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La persona responsable de l’activitat del centre de treball i, en el seu cas, la responsable
de l’execució del contracte, ha de vetllar pel compliment dels mitjans de coordinació, per
assolir els objectius d’aquest procediment.
Els mitjans de coordinació d’activitats empresarials han d’incloure, en tots els casos,
l’establiment de vies de comunicació àgils per a l’intercanvi d’informació i la resolució de
problemes.
Segons el cas, s’han d’establir altres mitjans de coordinació, d’acord amb els que es
relacionen de manera no exhaustiva a l’article 11 del Reial decret 171/2004, de 30 de
gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
☐ L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució
d’aquest contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que estableixi el conveni
laboral que els resulti d’aplicació.
☐ L’empresa adjudicatària ha de garantir que el personal adscrit al contracte rep formació
continuada per desenvolupar les tasques pròpies del seu lloc de treball i ha de presentar
un pla de qualitat que contingui un sistema de detecció dels dèficits de formació, així com
de l’estratègia per a la seva evolució.
☐ L’empresa adjudicatària d’aquest contracte ha d’organitzar accions de formació
professional en el lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones, així
com les seves capacitats i la seva qualificació.
☐ L’empresa adjudicatària està obligada, en les seves activitats i en les posteriors
transaccions, a complir el principi d’igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat
i han d’evitar discriminacions, directes o indirectes, per raó de discapacitat.
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☐ L’empresa adjudicatària i, si escau, les subcontractistes, han de comptar amb un pla de
carrera professional que desenvolupi tant la carrera horitzontal com la vertical.
☐ Cal obtenir l’autorització de l’Administració per subcontractar qualsevol prestació del
contracte, tret de la primera subcontractació que es pugui produir.
☐ L’empresa contractista ha de vetllar perquè les empreses subministradores dels béns i
dels productes utilitzats en l’execució del contracte compleixen amb les normes
internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals tenen,
fonamentalment, per objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball
decent i millorar la protecció social.
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☐ L’empresa adjudicatària d’aquest servei ha d’organitzar accions de formació sobre el
impacte mediambiental del seu treball i la política mediambiental de l’Ajuntament en els
edificis del qual vagin a treballar.
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☐ L’empresa adjudicatària i, si escau, les subcontractistes, han de reutilitzar els productes
i els envasos utilitzats per a l’execució del contracte, reciclar-los o eliminar-los
adequadament.
☐ L’empresa contractista ha de vetllar perquè les empreses subministradores dels béns i
dels productes utilitzats en l’execució del contracte compleixen amb les normes
internacionals aprovades, pel Comitè Europeu de Normalització (CEN), el Comitè Europeu
de Normalització Electrotècnica (Cenelec) i l’Institut Europeu de Normes de
Telecomunicacions (ETSI) les quals tenen, fonamentalment, per objecte abastar les
característiques mediambientals de productes o serveis.
☐ L’empresa contractista ha de vetllar perquè les empreses subministradores dels béns i
dels productes utilitzats en l’execució del contracte disposen de l’etiqueta ecològica ISO
14024, i/o l’etiqueta ecològica europea (la flor).
14.Supòsits de modificació del contractexviii

Supòsit a): ... . Fins a ... €.
Supòsit b): ... . Fins a ... €
Document signat electrònicament
i S’ha de descriure les prestacions i/o subprestacions de què es composi l’objecte del contracte, identificant si es
tracten de prestacions d’obra, servei o subministrament

La motivació de la no divisió en lots s’ha de centrar en el fet que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o
bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per
la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. S’ha d’explicar el perquè d’aquest
risc o dificultat desproporcionada respecte a l’objecte i al cost del contracte.
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ii

iii S’ha de motivar quins títols competencials habiliten a l’ens local per executar aquesta obra, prestar el servei o
el subministrament, així com els objectius que es persegueixen amb el compliment de l’objecte del contracte. I
perquè en base aquests títols competencials és necessari licitar el contracte.

S’ha d’acreditar i motivar la manca de recursos personals i materials per executar l’objecte directament amb
els mitjans propis de l’ens local
iv

d’aplicació, costos de material, despeses generals i benefici industrial).
En el cas de que l’objecte del contracte es desglossi per preus unitaris, el preu del contracte són els preus unitaris
i el pressupost base de licitació és la despesa màxima prevista i compromesa.
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v S’ha d’efectuar l’estudi de costos que determina el preu de sortida (costos de personal segons conveni col·lectiu
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El preu s’ha de desglossar de manera que per una banda figuri la base imposable, per l’altre l’IVA a aplicar i el
preu resultant.
El preu del contracte/pressupost base de licitació ha d’incloure totes les anualitats, excepte les pròrrogues.
viEl valor estimat del contracte és la base imposable del pressupost base de licitació + la base imposable de les
pròrrogues + el preu de les eventuals modificacions del contracte que s’hagin de preveure en els plecs.

S’ha de fer constar l’aplicació/ns pressupostària/es a las quals s’imputarà la despesa (l’orgànic, el funcional i
l’econòmic).

vii

viii El termini del contracte s’ha d’ajustar al termini d’amortització de la inversió en el cas de subministraments i
serveis, i tenint en compte que si són serveis o subministrament de tracte successiu, aquests s’han de licitar
periòdicament, per tant no cal esgotar el màxim legalment permès necessàriament. Per als contractes de serveis
i subministraments de tracte successiu o prestació continuada, el termini màxim ordinari és de 60 mesos,
prorrogues incloses.

El termini del contracte d’obres és el que figuri en el projecte d’obres o documentació tècnica.
Si l’àrea gestora no especifica res, s’aplicaran per defecte els previstos en l’article 11 del RD 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

ix

x

Número mínim d’obres executades

En els contractes de subministrament que requereixin obres de col·locació o instal·lació, la prestació de
serveis o l’execució d’obres, la capacitat dels operadors econòmics per prestar els serveis esmentats o executar
la instal·lació o les obres es pot avaluar tenint en compte especialment els seus coneixements tècnics, eficàcia,
experiència i fiabilitat.
xi

És un mitjà alternatiu d’acreditació de solvència en els contractes de serveis i en els contractes d’obres amb
un VEC inferior a 500.000 €. En les obres d'import superior és obligatòria.
xii

El màxim legal permès és el 99%, per als contractes de gestió de serveis públics/concessió de serveis es
redueix al 20% i només sobre prestacions accessòries. S’han de reservar determinades prestacions o
subprestacions al contractista principal.
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xiii

En els contractes de serveis de l’annex IV, així com en els contractes que tinguin per objecte prestacions de
caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la
puntuació assignable en la valoració de les ofertes.
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xiv En els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis
d’enginyeria i arquitectura, i en els contractes de prestació de serveis socials si fomenten la integració social de
persones desafavorides o membres de grups vulnerables entre les persones assignades a l’execució del
contracte, promouen l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral o quan es
tracti dels contractes de serveis socials, sanitaris o educatius a què es refereix la disposició addicional quarantavuitena, o de serveis intensius en mà d’obra, el preu no pot ser l’únic factor determinant de l’adjudicació.
Igualment, en el cas dels contractes de serveis de seguretat privada s’ha d’aplicar més d’un criteri d’adjudicació.
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En el procediment obert simplificat, a més, entre els criteris d’adjudicació que prevegi avaluables mitjançant un
judici de valor la seva ponderació no podrà superar el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el
contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en
què la seva ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total.
xv No hi ha criteris de valoració subjectius, tots són objectius, en tot cas s’han d’objectivar. Per determinar l’oferta
amb millor relació qualitat preu es poden tenir en compte entre altres:

-

-

-
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-

La qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l’accessibilitat, el disseny
universal o disseny per a totes les persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i
innovadores, i la comercialització i les seves condicions.
Les característiques mediambientals es poden referir, entre d’altres, a la reducció del nivell d’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle; a l’ús de mesures d’estalvi i eficiència energètica i a la utilització
d’energia procedent de fonts renovables durant l’execució del contracte; i al manteniment o la millora
dels recursos naturals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte.
Les característiques socials del contracte es refereixen, entre d’altres, a les finalitats següents: al foment
de la integració social de persones amb discapacitat, persones desafavorides o membres de grups
vulnerables entre les persones assignades a l’execució del contracte i, en general, la inserció sociolaboral
de persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social; la subcontractació amb centres
especials d’ocupació o empreses d’inserció; els plans d’igualtat de gènere que s’apliquin en l’execució
del contracte i, en general, la igualtat entre dones i homes; el foment de la contractació femenina; la
conciliació de la vida laboral, personal i familiar; la millora de les condicions laborals i salarials;
l’estabilitat en l’ocupació; la contractació de més persones per a l’execució del contracte; la formació i
la protecció de la salut i la seguretat a la feina; l’aplicació de criteris ètics i de responsabilitat social a la
prestació contractual; o els criteris referits al subministrament o a la utilització de productes basats en
un comerç equitatiu durant l’execució del contracte.
L’organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar,
sempre que la qualitat del personal esmentat pugui afectar de manera significativa la seva millor
execució.
El servei postvenda i l’assistència tècnica i condicions de lliurament com ara la data en què aquesta
última s’ha de produir, el procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i els compromisos
relatius a recanvis i seguretat del subministrament.

També cal explicar com es valoraran cadascun dels apartats subjectes a judici de valor, és a dir, les empreses
licitadores han de saber que esperem de les seves ofertes a priori. I què considerarem, a nivell de contingut
mínim, de la proposició un 10, o un 5 o un suspès.
xvi No es pot limitar aquest apartat a una simple previsió genèrica de millores a valorar, sense indicar quines es
valoraran en concret, la puntuació que rebran i com se’ls assignarà aquesta puntuació. Per tant, cal detallar de
forma concreta quines millores es poden presentar, han d’estar relacionades directament amb l’objecte del
contracte i com s’han de valorar. Les millores han de quedar completament fixades en els plecs sense que es
puguin fixar a posteriori paràmetres o factors (requisits, modalitats, característiques, límits) que, si haguessin
conegut els licitadors potencials, hagués influït en la seva oferta i, de retruc, en la seva puntuació.

De conformitat amb la LCSP es poden incloure clàusules d’innovació social, mediambiental o tecnològica en la
definició de l’objecte, com a criteris de valoració o com a requisits de solvència, en tot cas són obligatòries les
clàusules socials o mediambientals en l’execució del contracte de conformitat amb l’article 201 de la LCSP.
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
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Promoció Econòmica

Si no s’omple aquest apartat, el contracte només es podrà modificar per les causes taxades en l’article 205 de
la LCSP. S’ha de fer un esforç per preveure eventualitats (increment o decreixement d’usuaris, increment de
prestacions per consignació pressupostària sobrevinguda, sobre costos en l’obra pels acabats, perquè el subsòl
no es correspon amb l’estudi geològic o amb les cates, ...)
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S’ha de quantificar el màxim de cadascun d’aquests supòsits, com es concretarà el preu de la modificació del
contracte (preus contradictoris, els preus ja existents en el contracte principal,...)
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