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Memòria justificativa del contracte
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges
de Vilanova i la Geltrú, que inclou les platges del Far de St. Cristòfol, Ribes Roges,
Adarró i República, Sant Gervasi i Aiguadolç i de l’Ibersol. Així mateix, tot i que la platja
Llarga sigui una platja sense serveis, també s’haurà de prestar vigilància i socórrer en
cas de necessitat.
Les tasques que ha de dur a terme aquest servei són les de vigilància de les platges,
incloent tasques d’informació, senyalització i prevenció, col·laborar amb l’aportació
d’informació per a altres administracions, salvament i socorrisme en cas que es
produeixi algun accident, servei d’assistència al bany a persones amb discapacitat,
servei per evitar la pèrdua de nens i tallers sobre usos i conductes a les platges.
2. Licitació per Lots
No es divideix el contracte per lots, en virtut de l’article 99.3 lletra b) de la LCSP, ja que
dificultaria la correcta execució del servei. Disposar de diferents empreses segons la
platja suposaria una coordinació de l’Ajuntament amb totes elles, i de les diferents
empreses entre si. També caldria multiplicar les instal·lacions i equips que formen part
del servei i que donen cobertura a la totalitat de les platges (per exemple, el vehicle del
servei, l’embarcació, els mòduls de cures, el sistema de megafonia, etc.)
3. Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han determinat en el PPTP en
els termes següents:
Les platges de Vilanova i la Geltrú són visitades cada estiu per multitud de banyistes,
cosa que fa imprescindible disposar d’un servei de vigilància, salvament i socorrisme
que en garanteixi la seguretat. D’altra banda, i en virtut de l’article 115 de la Llei de
Costes i de l’article 225 del Reglament de la llei de Costes, correspon als ajuntaments
vigilar el compliment, en els llocs de bany, de les normes generals i instruccions sobre
el manteniment del material de salvament i altres mesures de seguretat per a les vides
humanes.
4. Informar la insuficiència de mitjans tècnics i de personal per satisfer les
necessitats del contracte.
El contracte de vigilància, salvament i socorrisme és un contracte estacional i on el
personal que l’ha de dur a terme ha de disposar d’una formació molt específica, havent
de disposar del títol de socorrista aquàtic, així com disposar d’una persona en
possessió del títol de patró d’embarcacions a motor. És per aquests motius
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(estacionalitat i formació específica) que no es pot realitzar el servei amb mitjans
propis de l’administració.
5. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de dos-cents seixanta-mil cent trenta-quatre euros
amb divuit cèntims d’euro (260.134,18 €) més cinquanta-quatre mil sis-cents vint-i-vuit
euros amb divuit cèntims d’euro (54.628,18 €) corresponents al 21% d’IVA, que fan un
total de tres-cents catorze-mil set-cents seixanta-dos euros amb trenta-sis cèntims
d’euro (314.762,36 €).
El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes: 218.600,15 €
Costos indirectes (13%): 28.418,02 €
Benefici industrial (6%): 13.116,01 €
Els costos de personal s’han considerat atenent al conveni col·lectiu de treball de
Catalunya de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics,
afectes a l’activitat esportiva i de lleure (codi de conveni núm. 79001905012002),
publicat al DOGC núm. 7663 de data 12 de juny de 2018, que especifica en el seu
annex IV que els salaris a percebre, desglossats per categoria professional, són els
següents:

El personal adscrit al pressupost de licitació pertany al grup 3.
6. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte es fixa en 1.040.536,72 euros, exclòs l’IVA,
El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el
següent:
a) Pressupost base de licitació: 520.268,36 euros
b) Pròrrogues: 520.268,36 euros (2 anys)
c) Modificacions previstes: 0 euros
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7. Durada
El contracte es signarà per dos anys durant les temporades estivals dels anys 2020 i
2021, es preveuen dues pròrrogues d’un any cada una d’elles, per les temporades
estivals, quedant finalitzat definitivament el contracte al finalitzar la temporada de
l’últim any.
8. Procediment d’adjudicació i criteris de valoració de les ofertes (art. 116.4
LCSP)
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació.
9. Condicions d’aptitud de l’empresari quant a la habilitació professional o
empresarial
Segons l’article 13.1 de la Llei 3/2008, de 23 d’abril d’exercici de les professions de
l’esport, els socorristes a Catalunya han d’estar inscrits al ROPEC.
10. Subrogació del personal
El Conveni Col·lectiu d’aplicació preveu l’obligació de subrogar el personal. Las dades
del personal a subrogar es troben a la clàusula 2.12 del PCAP.
11. Solvència i/o classificació exigida als licitadors
Classificació
No es requereix classificació del contractista
Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de
les ofertes, per un import igual o superior a 260.000 euros.
Solvència tècnica o professional
a) Una relació dels principals serveis de vigilància, salvament i socorrisme de,
com a màxim els tres últims anys, en la qual s’indiqui l’import mínim de 182.000
euros, la data i el destinatari, públic o privat; els serveis o treballs efectuats
s’han d’acreditar 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, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels
documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau,
aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació
l’autoritat competent.
b) Declaració en que s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si
estan integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a la
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prestació del servei, acompanyada dels documents acreditatius corresponents
quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació.
Com a mínim es requereix el següent personal tècnic:
PLATJA

TEMPORADA
BAIXA

TEMPORADA
MITJA

TEMPORADA
ALTA

PLATJA DEL FAR DE SANT
CRISTÒFOL

No hi ha servei

3 Aquàtics

4 Aquàtics

PLATJA DE RIBES ROGES

3 Aquàtics

4 Aquàtics

4 Aquàtics

1 LN

1 LN

1 LN

1 carnet B*

1 carnet B*

1 carnet B*

2 monitors
PLATJA ADARRÓ/REPÚBLICA
PLATJA DE SANT
GERVASI/AIGUADOLÇ

No hi ha servei

2 Aquàtics

2 Aquàtics

No hi ha servei

2 Aquàtics

2 Aquàtics

PLATJA DE L'IBERSOL I LLARGA

No hi ha servei

2 Aquàtics

3 Aquàtics

CONJUNT PLATGES

1 coordinador

1 coordinador

1 coordinador

TOTAL PERSONAL

5 persones

17 persones

17 persones

*No són treballadors de més si no que els aquàtics han de tenir el carnet B1 segons el
que es demani.
Definició del personal tècnic:
•
•

•
•
•

AQUÀTIC: Persona amb possessió del títol de socorrista aquàtic (per l’obtenció
d’aquest títol s’ha d’estar amb possessió de socorrista bàsic).
LN: Persona amb possessió del títol de patró de petites embarcacions amb
motor 49 c.c. o el que correspongui en funció del vehicle aquàtic que l’empresa
proposi.
CARNET B: Persona amb possessió del carnet de conduir tipus B.
COORDINADOR: Persona amb possessió del títol de socorrista aquàtic amb
capacitat per dirigir un grup de persones i organitzar els serveis.
MONITOR: Persona que efectua una educació en el lleure en els aspectes
relacionats amb la prevenció d’accidents a les platges, el socorrisme i l’ús
responsable de les platges.

Com a mínim es requereix la titulació següent:
-

-

Per als socorristes i pel coordinador, estar inscrit al ROPEC; en tot cas, ha
d’estar en possessió del títol de socorrista aquàtic.
El personal adscrit a l’execució del contracte ha d’acreditar que pot utilitzar els
desfibril·ladors tipus DEAS.
En cada servei, com a mínim un socorrista o el coordinador han d’estar en
possessió del títol de patró de petites embarcacions amb motor de 49 c.c. o el
que correspongui en funció del vehicle aquàtic que l’empresa adjudicatària del
servei proposi.
En cada servei, com a mínim un socorrista o el coordinador han d’estar en
possessió de carnet de conduir tipus B.
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c) Declaració en què s’indiqui la maquinària i el material del que es disposa per a
la prestació del servei, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa
pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de
contractació.
Com a mínim es requereix:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3 llits de reconeixement.
5 taulells espinals amb trinxes, immobilitzador de cap i collarins.
1 prismàtic per a cada mòdul i per a cada lloc avançat.
1 emissora portàtil per a cada mòdul i per a cada lloc avançat.
1 protector d’aigua per a cada una de les emissores.
1 joc de banderes per a cada un dels 8 pals de bandera instal·lats a les platges.
1 joc de banderes per a cada un dels 7 llocs avançats instal·lats a les platges.
5 fèrules.
1 tub o llauna de rescat per a cada un dels socorristes.
5 cadires amfíbies i 5 jocs de crosses (1 per a cada una de les platges: 1 Far
de Sant Cristòfol, 1 Ribes Roges, 1 Adarró/República, 1 Sant Gervasi Aiguadolç i 1 Ibersol).
4 equips de reanimació cardiopulmonar amb oxigenoteràpia.
5 DEAS.
Una farmaciola portàtil per a cada un dels socorristes.
El material fungible i medicaments necessaris per a la prestació del servei
mentre estigui vigent el contracte.
1 vehicle tipus pick-up o similar.
1 embarcació.

12. Compromís d’adscripció de mitjans personals i/o materials.
D’acord amb allò previst a l’article 76.2 LCSP els licitadors hauran d’adoptar, juntament
amb la documentació acreditativa de les solvències, un compromís d’adscripció a la
realització de l’objecte del contracte dels mitjans personals i materials requerits com a
criteris de solvència tècnica o professional.
13. Criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:
1. Criteris que depenen d’un judici de valor......................................... fins 70 punts.
Els licitadors hauran de presentar una proposta tècnica d’organització del servei amb
el contingut mínim que s’indica al Plec de Prescripcions Tècniques (PPTP). No es
valoraran les Propostes Tècniques que no incloguin aquest contingut mínim indicat al
PPTP.
El contingut d’aquesta proposta haurà de detallar d’una manera clara i concisa totes
les prestacions que comprenen l’objecte del contracte de conformitat amb el PPTP, i
haurà de ser coherent amb la totalitat de l’oferta presentada pel licitador.
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Per la importància en aquesta contractació de la relació qualitat-preu, si en la
puntuació d’aquest criteri no s’arriba a un llindar mínim de puntuació de 35 punts,
s’atorgarà una puntuació de 0 punts al global del criteri esmentat i ja no es podrà
seguir en el procediment de licitació.
1.1.

Proposta d’organització del servei...................................................... 40 punts

1.1.1. Calendari amb descripció dels procediments i rutines diàries de treball, fins a 15
punts.
El licitador haurà de presentar un calendari adequat a la clàusula 2 del PPTP fent una
descripció de les rutines diàries i procediments de treball per a cadascuna de les
platges. Es valoraran concretament els compromisos de dur a terme els procediments i
rutines diàries següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesures diàries proposades en caràcter previ a l’obertura del servei, fins a 1 punt.
Rutines diàries del/s coordinador/s, fins a 1 punt.
Avaluació de les condicions de cada platja, meteorològiques i ambientals, estat de
la mar i de qualsevol tipus que afectin al servei, fins a 1 punt.
Informació ciutadana sobre prevenció d’accidents i altres informacions, fins a 1
punt.
Vigilància de la conservació dels senyals i material destinat a la prevenció
d’accidents i salvament, fins a 1 punt.
Eliminació d’objectes o animals que puguin representar un perill als banyistes, fins
a 1 punt.
Informació sobre incidències o informacions per megafonia, fins a 1 punt.
Comunicació d’incidències a l’Ajuntament i/o a la Policia, fins a 1 punt.
Comprovació i reposició del material fungible, fins a 1 punt.
Planificació del manteniment preventiu de les embarcacions i vehicles, fins a 1
punt.
Organització diària del personal i material per a la prestació del servei
d’assistència al bany de persones amb limitacions físiques, fins a 3 punts.
Gestió de residus, fins a 1 punt.
Trasllat d’informacions a requeriment d’altres administracions públiques, fins a 1
punt.

La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteri la concreció i el grau de
detall i la seva adequació i coherència al PPTP.
1.1.2. Planificació i distribució del personal adscrit a la prestació del servei, fins a 5
punts.
El licitador haurà de presentar una planificació dels recursos humans necessaris per a
la prestació del servei, d’acord amb la clàusula 6 del PPTP. Es valoraran els següents
criteris:
•

Nombre i qualificació del personal adscrit a la prestació del servei per sobre dels
mínims fitxats a la clàusula 6 del present plec, distribuït per a cada platja
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•
•
•

diferenciant si és temporada baixa, temporada mitja i temporada alta, fins a 2
punts.
Previsió de substitució de baixes de personal, fins a 1 punt.
Uniformitat del vestuari especificant tots els elements i la previsió de reposició per
a cada persona i servei, fins a 1 punt.
Oferiment de places per a persones participants en el programa de mesures
alternatives d’acció educativa i /o en benefici de la comunitat, fins a 1 punt.

La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteri el compliment dels requisits
mínims previstos en el PPTP, la concreció, grau de detall de la proposta presentada i
l’adequació als serveis necessaris per a la correcta prestació del contracte.
1.1.3. Formació del personal adscrit a la prestació del servei, fins a 5 punts.
El licitador haurà de presentar un pla de formació que s’haurà d’impartir al personal
adscrit a la prestació del servei durant la vigència del contracte. En concret es
valoraran els següents criteris:
•
•

El nombre d’hores de formació en matèria de vigilància, salvament i socorrisme,
per persona i categoria, fins a 2 punts.
La formació en l’àmbit dels primers auxilis, fins a 3 punts.

La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteris la claredat en la
planificació i l’actualització continuada en l’àmbit dels primers auxilis.
1.1.4. Punts d’assistència del servei de platja, fins a 6 punts.
El licitador haurà de presentar una memòria descriptiva dels mòduls de socors i
magatzems mínims d’acord amb la clàusula 5 del PPTP. En concret es valoraran els
següents criteris:
•
•
•
•
•

Relació i descripció de les funcionalitats i característiques tècniques dels mòduls
de socors per a cada platja, fins a 2 punts.
Condicionament interior de cada mòdul, fins a 1 punt.
Mobiliari interior de cada mòdul, fins a 1 punt.
Planificació de neteja i manteniment de cada mòdul, fins a 1 punt.
Planificació de la instal·lació i desinstal·lació, fins a 1 punt.

La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteris el compliment dels
requisits mínims previstos al PPTP, la claredat i concreció tècnica.
1.1.5. Protocol de banderes de bany, fins a 6 punts.
El licitador haurà de presentar el protocol de banderes de bany amb el contingut mínim
de l’annex I del PPTP. En concret es valoraran els següents criteris:
•

Explicació de les condicions mínimes que s’han de donar en cadascuna de les
platges per a senyalitzar amb bandera verda, groga o vermella, fins a 1 punt.
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•
•
•
•
•

Protocol de canvi del color de la bandera, fins a 1 punt.
Coordinació amb l’Ajuntament, fins a 1 punt.
Comunicació d’incidències, fins a 1 punt.
Protocol d’actuació de la bandera vermella, fins a 1 punt.
Informacions als usuaris de les platges, fins a 1 punt.

La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteris el compliment dels
requisits mínims previstos en el PPTP, la claredat i concreció tècnica.
1.1.6. Organització del tallers als escolars, fins a 3 punts.
El licitador haurà de presentar una proposta detallada de la programació d’activitats
adreçades als nens i nenes en edat escolar de primària en els aspectes relacionats
amb la prevenció d’accidents a les platges, el socorrisme i l’ús responsable de les
platges, amb el contingut mínim de la clàusula 4 del PPTP.
En concret es valoraran els següents aspectes:
•
•
•

Adequació de les propostes al públic al qual s’adreça, fins a 1 punt.
Metodologia i descripció per nombre d’assistents, fins a 1 punt.
Recursos materials aportats, fins a 1 punt.

La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteris el compliment dels
requisits mínims previstos al PPTP, la claredat en la definició de l’objectiu dels tallers i
la coherència de la metodologia per al seu compliment.
1.2.

Protocol d’actuacions d’emergències, fins a 30 punts.

El licitador haurà presentar un Pla d’emergències de salvament i socorrisme específic
per a cadascuna de les platges amb el contingut mínim previst a la clàusula 3 del
PPTP. En concret es valoraran els següents criteris:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificació de les emergències i avaluació, fins a 3 punts.
Planificació dels recursos humans en funció del tipus d’emergència, fins a 3 punts.
Planificació dels equips materials en funció del tipus d’emergències, fins a 3 punts.
Procediments d’alerta, fins a 3 punts.
Pla de comunicació del protocol d’actuacions d’emergència, fins a 3 punts.
La proposta de coordinació del protocol amb detall de tasques o responsabilitats,
fins a 3 punts.
Procediments d’actuacions de rescat, fins a 2 punts.
Descripció de les pautes de prestació de primers auxilis segons la gravetat, fins a
2 punts.
Planificació dels simulacres per posar en funcionament el protocol d’actuacions
d‘emergència, fins a 2 punts.
Proposta de coordinació amb l’Ajuntament, fins a 2 punts.
Proposta d’indicació de les dades sobre cada incident, fins a 2 punts.
Planificació de presentació d’informes a l’Ajuntament, fins a 2 punts.
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La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteri la concreció i el grau de
detall la seva adequació al PPTP, i la coherència de les propostes sobre el conjunt
del protocol d’emergència.
2. Criteris avaluables de forma automàtica.......................................... fins 30 punts.
2.1. Oferta econòmica ............................................................................. fins 30 punts.
L’oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa es valorarà amb 30 punts i
en zero punts l’oferta que iguali el pressupost de licitació; les altres ofertes seran
valorades proporcionalment en funció a la fórmula que segueix:
((1)-(3)) x 4
Puntuació = ---------------------------(1)-(2)
On
1. Preu base de licitació establert (IVA exclòs)
2. Millor oferta presentada
3. Oferta preu del licitador que es valora
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri
Per a la determinació de la presumpció de temeritat s’estarà als criteris establerts a
l’article 85 RGLCAP.
14. Condicions especials de la seva execució
L’empresa està obligada a fer la recollida selectiva dels residus que es generin amb la
prestació del servei, pròpiament las tasques incloses en el servei referides a la cura
ordinària dels llocs i a les eines de treball, com són les casetes, les torres, els sistemes
de comunicació i els estris de titularitat municipal; i a col·laborar amb l’Ajuntament amb
la facilitació de dades que li siguin requerides per la tramitació de guardons i certificats
de qualitat i mediambientals que es gestionen a les platges.
15. Constitució de garantia definitiva
La garantia definitiva s’estableix en un 5%, exclòs l’IVA, de l’import d’adjudicació.
16. Responsabilitat i assegurança
1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un
import mínim de 300.000 euros, i amb vigència durant tota la duració del contracte.

Document electrònic
Codi de verificació: IdentificadorDoc

17. Modificació del contracte ( si s’escau)
El present contracte no serà modificat.
18. Seguiment del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà el Sr. Jordi Campamà Pujol,
Cap del Servei d’espai públic i mobilitat.
19. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a les partides pressupostàries
53.1711.2270100 i 53.1710.02279903 del pressupost vigent i a les aplicacions que
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència
de crèdit a cada exercici pressupostari. La distribució serà tal com segueix:
Aplicació
pressupostària
53.1711.2270100
53.1710.02279903

Nom

€ (IVA inclòs)

Contracte Socorristes
Endarreriments IPC
TOTAL

289.000,00€
25.762,36€
314.762,36€

20. Mesa de contractació
Presidència:
Titular: Alcaldessa, Sra. Olga Arnau Sanabra
Suplent: Regidor/a en qui delegui
Vocals:
1) Titular: Secretari General, Sr. Isidre Martí Sardà
Suplent: el/la funcionari/a en qui delegui
2) Titular: Interventor General, Sr. Cèsar Rodríguez Solà
Suplent: el/la funcionari/a en qui delegui
3) Titular: Regidor titular de l’àrea proponent del contracte, Sra. Marta Jofra Sora
Suplent: Coordinador/a de l’àrea proponent del contracte o Regidor/a en qui delegui
4) Titular: Cap del servei proponent del contracte, Sr. Jordi Campamà Pujol
Suplent: Tècnic del servei proponent del contracte
5) Titular: Lletrat/a titular de l’àrea proponent del contracte, Sr. Tomás Bonilla Núñez
Suplent: Lletrat/a suplent de l’àrea proponent del contracte
Secretari/a:
Titular: el funcionari/a del departament de contractació pública
Suplent: el funcionari/a en qui delegui del departament de contractació pública
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Com que els criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor són superiors als 51 punts
es nomena un Comitè d’experts, al qual correspon fer l’avaluació de les ofertes.
Aquests experts són:
Tècnic de contractes i concessions, Sr. Santi Alcaraz Fernàndez
Cap de servei de Seguretat i Protecció Ciutadana, Sr. Dionís Ginés Parrilla
Tècnica responsable de Protecció Civil, Sra. Blanca Vilarnau Polanco
21. Penalitats
Cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: una penalitat diària en la
proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la
consideració de lleus:
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de
prescripcions tècniques
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas
tenen la consideració de greus:
a) Compliment defectuós o incompliments reiterats (més de dues vegades) de les
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari.
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució.
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
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g) Per l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació
en contractes de treball prevista a la clàusula 2.12 del PCAP, en els termes
previstos a l’article 130 LCSP.
3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa
aplicable al contracte.
c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica.
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del
contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del
contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació
del contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Cap de Servei d’Espai Públic i Mobilitat
Jordi Campamà Pujol.

