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DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
Clàusula 1. Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Palafolls del
servei d’activitats d’anglès adreçades a adults, els cursos 2018-2019, i 2019-2020.
El Codi CPV que correspon és 80580000-3 -Provisió de cursos d’idiomesClàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.
Clàusula 3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat màxima 21.800
euros per els dos anys de contracte, IVA exempt d’acord amb allò que disposa l’article
20.9 de la Llei de l’IVA.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’art. 100 i concordants LCSP.
Es fixa un preu de 20’03 euros/hora per sessió. Les sessions tindran un màxim de 15
alumnes i un mínim de 7.
L’Ajuntament es reserva la potestat de crear o suprimir grups en funció de la demanada,
i de la disponibilitat pressupostària per atendre aquest contracte.
S’estima un total de 544 hores lectives a repartir entre els diversos grups i nivells que es
creïn en funció de les inscripcions, a raó de 16’5 hores setmanals, distribuïdes de la
següent manera:
•

De dilluns a dijous 3 hores diàries. Divendres 4,5 hores

•

PERIODES LECTIUS:
-

Primer trimestre: 12 setmanes (58 dies lectius)

-

Segon trimestre: 11 setmanes (58 dies lectius)
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-

Tercer trimestre: 10 setmanes (52 dies lectius)

Clàusula 4. Existència de crèdit
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Curs 2018-2019: exercici 2018 aplicació pressupostària 0407-3261-227.99
Curs 2019-2020: exercici 2019, s’incorporarà crèdit adequat i suficient en el Projecte de
Pressupost, quedant el contracte condicionat a la seva aprovació.
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
Clàusula 5. Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà una durada de 2 anys a comptar des de la formalització del contracte.
El contracte serà prorrogable de forma expressa per un any més, sense que la durada
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 3 anys.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
Clàusula 6. Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 32.700€, IVA exempt.
Clàusula 7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat sumari previst
a l’article 159.6 de la LCSP.
Clàusula 8. Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil
de contractant a través de l’adreça següent:
https://www.palafolls.cat/ajuntament-seu-electronica/perfil-de-contractant.htm
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Clàusula 9. Presentació de proposicions
La presentació de proposicions i documents es farà única i exclusivament a través de la
Plataforma electrònica de contractació de l’Ajuntament de Palafolls, en els termes que
s’exposen a l’annex 1 d’aquest plec.
El termini de presentació d’ofertes finalitzarà l’11è dia, comptador a partir del dia
següent a la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant a les 18:00 hores.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi
sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 17 del present Plec.
Informació als licitadors
Quan sigui necessari sol·licitar informació addicional o complementària a la que fa
referència l’article 138 de la LCSP, l’Ajuntament la facilitarà, al menys, 6 dies abans que
finalitzi el termini per a la presentació d’ofertes, sempre que aquesta petició es faci amb
una antelació mínima de 8 dies respecte a aquesta data.
Aquesta sol·licitud s’haurà d’efectuar a l’adreça de correu electrònic següent:
plf.contractacio@palafolls.cat
Contingut de les proposicions
Com estableix l’article 159.6.c) de la LCSP, les proposicions per prendre part en aquesta
licitació, es presentarà en un únic sobre electrònic, signat pel licitador, en el que es farà
constar la denominació de l’arxiu electrònic i la inscripció “LICITACIÓ DEL SERVEI
D’ACTIVITATS EDUCATIVES D’IDIOMA ANGLÈS PER A ADULTS”.
La denominació de l’arxiu és la següent:
“SOBRE ÚNIC”
PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA
Contindrà la documentació següent:
• La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex
2 al PCAP.
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• Proposta d’organització del servei, en una memòria que tindrà una extensió màxima
de 10 fulls, amb indicació dels mitjans que es destinaran a la prestació del servei.
• Declaració responsable del licitador conforme es compromet a adscriure al
contracte el personal necessari per atendre el servei amb la titulació exigida en
aquest plec de clàusules.
• La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent:
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar al servei licitat es compromet a portar-lo a terme amb subjecció al Plec de
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de
……….……………….. euros/hora, IVA exempt.
(Data i signatura)."
La manca de presentació d’algun dels documents a presentar o la no adequació als
models i/o requisits indicats, seran causa d’exclusió de la licitació.
Clàusula 10. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
D’acord amb el que disposa l’article 159.6.b) s’eximeix als licitadors d’acreditar la
solvència econòmica i financera, tècnica o professional.
Clàusula 11. Criteris d'adjudicació
•

Criteris avaluables de forma automàtica

El contracte s’adjudicarà al licitador que ofereixi el preu/hora més baix.
S’estableix un preu de màxim de 20’03 euros/hora, per classe impartida. El licitador
haurà d’oferir un preu igual o inferior a aquest en la seva oferta.
S’estableix expressament que la oferta econòmica presentada pel licitador està en baixa
temerària quan així resulti de l’aplicació de l’article 85 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.
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Clàusula 12. Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de
prelació, els següents:
En cas d’empat, serà adjudicatari el licitador que tingui en la seva plantilla un major
percentatge d’empleats amb una discapacitat superior al que imposa la normativa, de
conformitat amb el que disposa l’article 147.1. a) de la LCSP
Clàusula 13. Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants, d’acord amb l’article 142
LCSP.
Clàusula 14. Ofertes anormalment baixes
Per determinar si el preu ofert suposa una oferta anormalment baixa s’aplicarà l’art. 85
RGLCAP, de conformitat amb l’article 149 LCSP.
Clàusula 15. Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment
obert simplificat, d’acord amb l’article 106 LCSP.
Clàusula 16. Garantia definitiva
D’acord amb el que disposa l’article 159.6.f) no es requereix la constitució de garantia
definitiva.
Clàusula 17. Mesa de contractació i obertura de les ofertes
La Mesa de contractació tindrà la composició següent:
President:
Vocals:

Alcalde o regidor en qui delegui
El Secretari de l’Ajuntament o membre que legalment el substitueixi
La interventora de l’Ajuntament o membre que legalment la substitueixi
La tècnic mig de l’àrea de secretaria o membre que legalment el
substitueixi
El secretari de la mesa, que serà una persona adscrita a la unitat de
contractació de l’Ajuntament.
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A les reunions de la Mesa podran incorporar-se funcionaris o assessors especialitzats
que resultin necessaris.
La Mesa serà la encarregada de l’obertura de les proposicions i de la seva valoració.
L’obertura es farà per la Mesa de Contractació a la finalització del termini de presentació
d’ofertes, a través de la plataforma de contractació de l’Ajuntament de Palafolls,
garantint que l’obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini de presentació
d’ofertes. La data d’obertura es publicarà al Perfil del contractant i es comunicarà
oportunament als licitadors.
La Mesa, de conformitat amb allò que disposa l’article 159.4 de la LCSP procedirà a
-

Excloure les ofertes que no compleixin els requeriments del plec

-

Avaluar i classificar les ofertes

-

Comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que el
proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la
proposició té poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la solvència
econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i que
no està incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb l’article
159.4.f)3r LCSP, sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no
espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a l’article 159.4.g) LCSP.

-

Requerir a la empresa que ha obtingut major puntuació, mitjançant comunicació
electrònica per tal que, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació, acrediti la disposició dels mitjans que es va
comprometre a adscriure al contracte, acrediti la resta de circumstàncies
consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que
sigui exigible.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, o presentar-se de manera
incomplerta, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del
3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà
en els termes assenyalats a l’article 159.4.f)4º en relació amb l’article 150.2 de la LCSP.
La documentació que requerida per l’òrgan de contractació haurà de presentar-se
complerta, no essent possible efectuar un requeriment per a la seva esmena, un cop
excedit el termini de 7 dies hàbils
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Clàusula 18. Termini per a l’adjudicació
Presentada tota la documentació, i prèvia fiscalització de la despesa per part de la
Intervenció Municipal, en un termini no superior a 5 dies s’adjudicarà el contracte al
licitador proposat com a adjudicatari, per a formalitzar-lo posteriorment, tal com
estableix l’article 150.3 de la LCSP.
Clàusula 19. Formalització del contracte
Tot i tractar-se d’un contracte que es tramita mitjançant el procediment simplificat
sumari, es requereix formalitzar el contracte amb els requisits que disposa l’article 153
LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
Clàusula 20. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament, als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
✓ Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
✓ Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la
present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
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Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment
de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva
imparcialitat i independència en el context de dit procediment de licitació.
✓ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
✓ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en
el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació)
en els termes de l’article 217 LCSP.

Clàusula 21. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
- El contractista haurà de aplicar les millors tècniques disponibles en la realització
de les seves prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimització dels consums
energètics i dels residus generats.
- Els treballadors que participin en el contracte hauran de tenir un reconeixement
de drets equivalent als fixats a nivell internacional, com a mínim per la Organització
Internacional del Treball.
- El contractista haurà de tenir aprovat un pla de formació dels seus treballadors,
el qual inclourà formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, com
a mesura per prevenir la sinistralitat laboral.
- El personal adscrit al servei tindrà la titulació requerida en aquest plec de clàusules

En el cas d’incompliment d’aquestes condicions especials de treball, serà un
incompliment greu als efectes de la imposició de penalitats i d’allò que es preveu en
l’article 71.2.C LCSP.
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Clàusula 22. Modificació del contracte
•

No es preveu la modificació del contracte.

Clàusula 23. Règim de pagament
El pagament del preu es farà prèvia presentació per part de l’empresa adjudicatària a
l’Ajuntament de Palafolls de les corresponents factures o documents acreditatius dels
béns entregats o serveis prestats.
L’adjudicatari presentarà una factura mensual pel nombre efectiu d’hores impartit.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició
Addicional Trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica.
El contractista, una vegada prestat el servei o entregat el bé, haurà de presentar la
factura en el registre administratiu de l’Ajuntament de Palafolls. La factura haurà de
presentar-se en format electrònic tal i com es regula en la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures
del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General
d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu, d’acord amb el es disposa
en l’article 19 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Palafolls.
S’ha de tenir en compte que l’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels
trenta dies següents a la data d’aprovació de la factura, i no des de la data de presentació
de la factura electrònica.
D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels
trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obres o dels documents
que acreditin la conformitat segons el que disposa en el contracte dels béns entregats o
serveis prestats, sense perjudici de l'establert en l'apartat 4 de l'article 210, i si es
demorés, s’haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de
trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Pel càlcul de l’inici del còmput
de termini pel meritament dels interessos, el contractista haurà d’haver complert
l’obligació de presentar la factura pel registre administratiu corresponent en els terminis
establerts en la normativa vigent sobre la factura electrònica, en temps i forma, en el
termini de trenta dies des de l’entrega del bé o la prestació del servei.
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A l’efecte de poder realitzar el pagament mitjançant transferència bancària, el
contractista haurà de presentar, prèviament al registre de la factura, el formulari de fitxa
creditor proporcionat per l’Ajuntament, on constarà el compte corrent titularitat del
contractista, certificat per l’entitat bancària, on realitzar els pagaments de les referides
factures.
Clàusula 24. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
Clàusula 25. Penalitats
Si l’Ajuntament opta per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
penalitats següents, d’acord amb els articles 192 i següents de la LCSP:
A)

Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:

Un descompte del 15% sobre el preu hora oferta en la factura mensual en la que s’hagi
produït l’incompliment contractual, sobre el total d’hores facturades, en cas d’un primer
incompliment.
En cas de posteriors incompliments aquest percentatge s’incrementarà en un 5%, i així
de forma successiva en casos de futurs incompliments.
Clàusula 26. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

La imposició de 4 penalitats.

Clàusula 27. Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció del servei. Al final de cada curs acadèmic, el
contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament una memòria final de curs, a data límit 20
de juliol.
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Clàusula 28. Termini de garantia del contracte
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les
característiques i la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que
consta a l’expedient.
Clàusula 29. Cessió
No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte d’acord amb la justificació que
figura a l’expedient.
Clàusula 30. Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
Clàusula 31. Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
Clàusula 32. Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, per la Llei 9/2017, de 8 de
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novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Clàusula 33. Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics, mitjançant la Plataforma electrònica de contractació de l’Ajuntament de
Palafolls, a través de l’eina de missatgeria que compta amb acusament d’enviament,
recepció i lectura.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut, d’acord amb l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Clàusula 34. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
Clàusula 35. Assegurances
L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos
derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats
a les regles següents:
a) L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la
prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir
els tercers a conseqüència de la prestació.
b) El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà de 300.000
euros per sinistre per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència
de la realització dels treballs que exigeix la prestació contractada, en el benentès
que aquesta quantia no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria
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de la qual pugui ser declarat culpable. El sublímit mínim per víctima serà de
150.000 euros.
c) L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:
a. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys,
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la
responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de cobrir
les garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i patronals.
b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.
c. La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat
civil.
d) La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador renuncia als
possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra
l’administració contractant per raó d’un sinistre en el qual hagués hagut
d’indemnitzar.
e) El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de
la pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de la
signatura del contracte, i durant la vigència del contracte en cas de contractes
plurianuals. Aquesta acreditació es realitzarà a requeriment de l’administració
contractant en qualsevol moment de l’execució.

Clàusula 36. Lloc de prestació del objecte del contracte
El lloc fixat per a la prestació del serveis objecte del contracte és al CEIP les Ferreries.
Clàusula 37. Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al
tècnic d’educació de l’Ajuntament de Palafolls
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
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representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.
Clàusula 38. Protecció de dades de caràcter personal
1. Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per l’Ajuntament
de Palafolls com a Responsable del Tractament en els termes del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de
27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de
contractació i les actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es
fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals. Es publicaran dades del
contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector públic.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés
a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) el
contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a l’Ajuntament de Palafolls.
2. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la
qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, que per la seva pròpia
naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà també amb
posterioritat a la resolució de la relació contractual.
3. El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa
estatal sobre aquesta matèria, en relació a les dades personals a les quals tingui accés
en l’execució del contracte.
4. Als efectes de l’esmentada normativa el contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a l’article 28
del Reglament General de Protecció de Dades. Seguirà les instruccions de l’Ajuntament
en relació al tractament de les dades i, prèviament t a l’inici dels treballs, signarà el
document sobre el compliment d’aquesta normativa que l’Ajuntament li facilitarà.
DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE
Clàusula 39. Objecte dels cursos
La finalitat és impulsar la continuïtat de l’aprenentatge de la llengua anglesa més enllà
de l’ensenyament obligatori, per donar resposta a les necessitats del mercat laboral on
el domini del mateix és fonamental.
Els estudis d’anglès tenen com a objectiu que les persones assistents als cursos,
assoleixin un grau de competència suficient per a comunicar-se en el seus llocs de treball
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en aquesta llengua. També el que les persones assistents puguin presentar-se a les
diferents proves de nivell que fan tan la Generalitat com altres organismes.
S’imparteixen cinc nivells de llengua anglesa corresponents als nivells A1, A2, B1.1, B1.2
i B2 del MERC (Marc Europeu comú de referència per a les llengües) i dos cursos de
conversa en anglès (nivell bàsic i nivell avançat).
Clàusula 40. Definició del servei
Amb la finalitat de promoure i garantir el dret a la igualtat per mitjà de la formació
permanent, entesa com el procés educatiu que ha d’acompanyar a la persona al llarg de
tota la seva vida, la formació d’adults és part fonamental d’aquest procés i és
considerada com el conjunt d’activitats de tota mena: educatius, culturals, cíviques,
social i formatives, que tendeixen al perfeccionament de les habilitats de la persona, al
millorament dels seus coneixements i capacitats professionals, a l’aprofundiment de les
seves habilitats de relació, a la comprensió de l’entorn que l’envolta, a la interpretació
correcta dels fets que es produeixen en el seu món, i a l’enfortiment de la democràcia
per tal de facilitar una dinàmica participativa en el sí de la societat catalana.
La formació d’adults, part fonamental d’aquest procés, ha de donar resposta educativa
a tots els ciutadans, tant des d’una dimensió formal com no formal, amb espacial èmfasi
en la formació compensadora. Al hora, la dinàmica canviant en les necessitats de
formació d’adults fa necessària l’actualització i l’especialització constant dels formadors.
Aquesta formació té varies vessants, com a més important, la de facilitar l’accés de les
persones al mercat de treball o millorar les seves possibilitats per trobar feina. El tenir
coneixements de llengua anglesa és una d’aquestes condicions necessàries avui en dia
per incorporar-se al mon laboral.
És per això que des de l’Ajuntament s’organitzen una sèrie de cursos d’anglès a diferents
nivells, amb la finalitat que l’aprenentatge de l’idioma faciliti la millora en els llocs de
treball o permeti una incorporació més ràpida al mercat de treball.
D’altra banda, els cursos que es donen preparen per poder accedir a les proves de nivell
que es realitzen des del Departament d’Ensenyament i des d’altres centre de formació.
Els cursos
L’Ajuntament organitzarà els diferents cursos d’anglès en funció de la demanda, la
disponibilitat d’aules i d’horari. Anualment s’aprovaran els cursos a impartir en funció
de les demandes formatives detectades.
Els cursos d’angles que s’oferiran en el curs 2018/2019 són els que figuren en aquest
document.
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L’Ajuntament de Palafolls i l’adjudicatari, acordaran anualment la oferta formativa,
tenint en compte les necessitats detectades a nivell de usuaris, i el preu màxim del
contracte.
L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre alguns dels cursos programats si no hi ha
suficient demanda, amb la conseqüent minoració econòmica o reorganització de les
hores del o dels docents.
Destinataris
Per norma general, els cursos que s’imparteixen van dirigits a persones majors de 18
anys.
De forma excepcional, l’accés als ensenyaments de llengües estrangeres és fixa en els
15 anys com a mínim. Això es degut a que el Departament d’Ensenyament permet la
realització de les proves per l’obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i C1
de diversos idiomes, inclòs l’anglès, a aquesta edat.
Calendari i horaris
El període d’impartició dels cursos serà de nou mesos, d’octubre a juny.
L’horari dels cursos s’establirà a l’inici del curs, així com les aules assignades en cada cas.
Per norma, seran de dilluns a divendres, en horari comprès entre les 17:30 a 21:00
hores.
El repartiment dels cursos entre els anys de contracte pot comportar que en cada curs
es realitzi un número de cursos diferents, en funció del nombre d’alumnes que
s’inscriguin i de la demanda.
No existeix un nombre mínim garantit d’unitats de cursos a desenvolupar, però sí un
nombre màxim en funció del pressupost màxim del contracte.
L’Ajuntament de Palafolls comunicarà, abans de l’inici del curs, a l’adjudicatari els
diferents cursos a impartir i la distribució horària específica de cada curs.
Clàusula 41. Organització i aspectes pedagògics
L’adjudicatari ha de garantir els aspectes organitzatius i pedagògics que facin possible
l’assoliment dels objectius, entre ells:
-

Coordinació. L’adjudicatari, o serà el mateix o designarà una persona
responsable de la coordinació general del servei, dels seguiment del
funcionament, de respondre davant de qualsevol incidència, de traslladar
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-

-

-

-

qualsevol consideració o instrucció que es faci des de l’Ajuntament, entre altres.
La persona coordinadora participarà, a més, en les reunions de coordinació amb
altres serveis de formació per a persones adultes a nivell local que puguin sorgir,
i també participarà en les xarxes municipals i/o intermunicipals de serveis per
compartir experiències i treballar conjuntament per impulsar el
desenvolupament dels serveis.
Programació general dels curs. Una vegada constituït l’equip educatiu,
s’establirà la programació del curs, que en el marc de desenvolupament
curricular, preveu l’organització del curs, la metodologia, l’avaluació i la
concreció d’activitats, entre altres.
Normes de funcionament i organització del Centre: l’adjudicatari s’adequarà a
les “Normes de Funcionament i Organització del Centre” (NOFC).
Atenció a l’alumnat. L’adjudicatari haurà d’especificar en el seu plantejament
pedagògic, l’espai d’atenció a l’alumnat, servei de tutoria, certificat d’assistència
i aprofitament per als alumnes, així com altres mecanismes que incentiva la
motivació als alumnes, així com un acompanyament proper al llarg del curs.
L’atenció a l’alumnat es coordinarà amb els tècnics de l’Ajuntament que realitzin
funcions semblants.
Organització del personal. L’adjudicatari ha de presentar, amb caràcter previ a
l’inici del curs escolar, l’organització del personal i la seva distribució horària,
l’horari general del centre, els espais de coordinació, l’import detallat de la seva
retribució i la seva distribució horària.
Gestió de la preinscripció i admissió d’alumnes: L’adjudicatari si ho considera
necessari, realitzarà les proves de nivell oportunes per assignar a cada alumne
els curs que li correspon. L’Ajuntament realitzarà les preinscripcions i
inscripcions definitives així com el cobrament de taxes que correspongui a cada
alumne.

Mitjans
L’adjudicatari haurà de disposar dels mitjans tècnics, humans i materials necessaris per
la prestació del servei.
A l’inici del curs, l’adjudicatari assignarà el personal qualificat per prestar el servei.
Qualsevol modificació o substitució del personal, s’haurà de comunicar prèviament a
l’Ajuntament, així com també justificar la seva afiliació, alta la seguretat social i
acreditació professional.
El persona assignat al servei per l’adjudicatari, d’acord amb el que estableix la Llei
26/2015, de 18 de juliol, de Modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència, haurà d’acreditar que el personal que atengui el servei i que impliqui
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contacte habitual amb menors no ha estat condemnat per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquesta circumstància l’haurà d’acreditar
abans del començament de la prestació del servei (article 13.5 de la L.O. 1/1996, de 15
de gener, de protecció jurídica del menor).
Les despeses que es derivin del material fungible pel funcionament del servei que es
contracta, aniran a càrrec de l’Ajuntament, prèvia acceptació i aprovació per l’àrea
d’Ensenyament.
Personal adscrit al servei
L’adjudicatari haurà d’adscriure el personal necessari per atendre el servei adjudicat, el
qual haurà de reunir els requisits de titulació i/o capacitació professional necessaris per
poder prestar les tasques que l’execució d’aquest contracte comporta.
L’adjudicatari haurà de presentar aquesta informació en forma de “currículum vitae”
amb detall de la formació i experiència professional, acompanyat de fotocòpies que
acreditin les titulacions i les experiències relacionades.
Aquesta documentació s’haurà de presentar per part del licitador que es proposi com a
adjudicatari del contracte en els termes de la clàusula 17 d’aquest Plec.
Les titulacions necessàries per impartir les classes son:
- Llicenciatura en filologia anglesa.
- Grau d’anglès.
- Grau d’estudis anglesos.
- Grau o llicenciatura de traducció i interpretació.
- En cas d’una persona de parla anglesa, haurà de ser llicenciat en alguna carrera
relacionada amb la llengua i acreditar el nivell C1 / C2 de castellà i/o de català,
segons els nivells del marc comú europeu de referència.

Clàusula 42. Obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari haurà de portar a terme la prestació objecte del contracte amb la deguda
diligència d’acord amb la normativa vigent, i assumir, entre d’altres, les obligacions
següents:
•
•
•

Garantir el funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb les
condicions establertes en aquest plec i el de clàusules administratives.
Garantir el personal necessari per donar les classes d’anglès amb la deguda
experiència i qualificació.
Estar al corrent de totes les obligacions en matèria fiscal i laboral.
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat

21

•
•

•
•

Garantir el traspàs de la informació referent al desenvolupament del programa
amb l’àrea d’Ensenyament.
Comunicar per escrit al responsable municipal del programa qualsevol incidència
que pugui perjudicar o entorpir el funcionament del servei, en un termini màxim
de 24 hores.
Sotmetre’s en tot moment a les indicacions i observacions que se l’indiquin des
de la regidoria d’Ensenyament.
Fer bon ús del material i les instal·lacions que l’Ajuntament ha posat a la seva
disposició. Potenciar que l’alumnat també ho faci.

Clàusula 43. Drets de l’adjudicatari
Els drets de l’adjudicatari són:
•
•
•

L’adjudicatari percebrà la retribució mensual corresponent per la prestació dels
serveis prèvia presentació de la corresponent factura.
L’adjudicatari rebrà tota aquella informació de l’alumnat necessària per
desenvolupar les classes d’anglès.
L’adjudicatari té dret a utilitzar l’espai que l’Ajuntament li assigni per impartir les
classes en les condicions òptimes.

Clàusula 44. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament és compromet a:
•
•
•

•

Garantir l’autonomia de gestió de l’adjudicatari en els marges de les condicions
definides en aquest plec de clàusules tècniques.
Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i del seguiment del
servei.
Subministrar tota la informació i la documentació necessària sobre les accions
per tal que es pugui iniciar el servei de forma satisfactòria dins els termes
establerts.
L’Ajuntament li correspon la gestió de les preinscripcions, la matriculació, el
cobrament de les taxes i la gestió de altes i baixes que es produeixin durant el
curs.

Clàusula 45. Facultats de l’Ajuntament
L’Ajuntament ostentarà les potestats següents:
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•
•

•
•

•
•

•

Controlar de forma permanent la prestació i qualitat del servei, per la qual cosa
podrà inspeccionar, en tot moment, les tasques que s’estiguin desenvolupant.
Dictar les ordres i les instruccions pel correcte compliment del contracte, i per
mantenir o restablir la correcta qualitat del programa, així com per imposar les
correccions pertinents.
Sol·licitar a l’adjudicatari els informes i la documentació que s’estimin pertinents.
Exercir la representació externa del programa, tant a efectes de relació amb
entitats, institucions, organismes, persones, etc., públiques i privades, com amb
els mitjans de comunicació. L’incompliment d’aquest punt per part de
l’adjudicatari, donarà lloc a les corresponents sancions, amb independència de
les responsabilitats que es puguin generar en el cas que s’atribueixi funcions que
no li són pròpies.
Qualsevol altra potestat que estableixi la legislació vigent i/o sigui necessària pel
bon desenvolupament i millora del servei.
La difusió del programa, tant a efectes de relació amb entitats, institucions,
organismes, mitjans de comunicació, etc., com la representació externa,
correspon a l’Ajuntament.
Correspon a l’Ajuntament la titularitat de la documentació derivada de la relació
amb els usuaris, de la prestació del programa o la que resulti de l’elaboració
d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut que l’adjudicatari elabori
en qualsevol fase de desenvolupament del programa i es derivi de la gestió
tècnica del contracte, adreçada a qualsevol destinatari individual o col·lectiu,
públic o privat. L’adjudicatari només serà titular d’aquells documents d’ordre
intern que generi exclusivament pel seu personal en el desenvolupament del
programa.

Clàusula 46. Proposta de cursos d’anglès per el curs 2018 – 2019.
CURS

DESCRIPCIÓ
(Tots en horari de tarda)

A1 - Nivell 1 - Bàsic

1 Sessió; 1,5 hores a la setmana

A2 – Nivell 2 - Bàsic

2 Sessions; durada 1,5 hores. Total 3 hores a la setmana

B1 – Nivell 3 Intermedi

2 Sessions; durada 1,5 hores. Total 3 hores a la setmana

B2.1 – Nivell 4 Avançat 1

2 Sessions; durada 1,5 hores. Total 3 hores a la
setmana
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B2.2 – Nivell 5 Avançat 2

2 Sessions; durada 1,5 hores. Total 3 hores a la setmana

Anglès Conversa Bàsic

1 Sessió; durada 1,5 hores a la setmana

Anglès Conversa elevat

1 Sessió; durada 1,5 hores a la setmana

Clàusula 47. Facultat de l’Ajuntament sobre manteniment d’estàndards de qualitat en
la prestació del servei
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el
personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna
de les persones no observi aquests nivells i regles, l’Ajuntament n’informarà al
contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte
en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
Clàusula 48. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències de l’Ajuntament, i en funció del risc que comporta, el
contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de
la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a
elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a terme, en base
a la informació facilitada per l’Ajuntament.
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els
esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el termini assenyalat
al paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors
implicats en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva
efectuada amb motiu de la concurrència empresarial.
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció
de les diferents activitats desenvolupades a les dependències de l’Ajuntament i
l’adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els següents
medis de coordinació:
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• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre Ajuntament i el contractista.
• La celebració de reunions periòdiques entre Ajuntament i el contractista.
• Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l’Ajuntament i del
contractista o en el seu defecte, amb els delegats de prevenció.
• La impartició d’instruccions.
• L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents
en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de l’Ajuntament i del
contractista o de procediments o protocols d’actuació.
• La presència al centre de treball dels recursos preventius de l’Ajuntament i del
contractista.
• La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats
preventives.
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Procediment obert SUPER SIMPLIFICAT
ANNEX AL PCAP
ANNEX 1. INSTRUCCIONS SOBRE LA LICITACIÓ ELECTRÒNICA
L’Ajuntament de Palafolls, en compliment del principi de transparència en la
contractació i d'eficàcia i eficiència de l'actuació administrativa, fomenta la utilització de
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació pública, per la qual cosa
ha optat per que els licitadors concorrin al procediment únicament en format electrònic,
mitjançant la presentació de les sol·licituds de participació i proposicions, l'aportació de
documents i les comunicacions i notificacions entre licitador i Òrgan de Contractació a
través de la plataforma de contractació pública electrònica que, l’Ajuntament de
Palafolls, posa a la seva disposició des de la següent adreça,
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopalafolls
garantint-se a tot moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d'accés a
aquest procediment
La contractació pública electrònica es regeix per la següent normativa:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Des de la pàgina web oficial/seu electrònica del L’Ajuntament de Palafolls es troba
disponible l’accés directe a la Plataforma de Contractació Pública empleada pel
L’Ajuntament de Palafolls, situada en l'adreça
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopalafolls
on tenen a la seva plena disposició tota la documentació relativa a la licitació en curs,
així com un canal de comunicació directa amb l'Òrgan de Contractació pública de
l’Ajuntament de Palafolls, al que podran plantejar-li preguntes, sol·licitar aclariments,
presentar les ofertes i rebre les notificacions, així com l'exercici de qualsevol altres drets
que la normativa aplicable al procés de contractació en curs li confereixi com licitant.
La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Palafolls,
compleix íntegrament amb tots els requisits legals i tècnics disposats en el Text refós de
la llei de contractes del sector públic i altra normativa de desenvolupament, garantintse a tot moment que:
•

No són discriminatoris, trobant-se a la disposició del públic de forma compatible
amb les tecnologies de la informació i comunicació d'ús general.
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•

Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació
electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troben a la disposició de
totes les parts interessades des del Perfil del Contractant/seu electrònica de
l’Ajuntament de Palafolls, sent d'ús general i àmplia implantació.

Els sistemes de comunicacions i per a l'intercanvi i emmagatzematge d'informació
garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les dades transmeses i que
només els òrgans competents, en la data assenyalada per a això, puguin tenir accés als
mateixos, o que, en cas de trencament d'aquesta prohibició d'accés, la violació pot
detectar-se amb claredat.
•

L'aplicació permet acreditar la data i hora de l'emissió o recepció de les
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les
mateixes.

•

Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les
empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s'emetin tant
en la fase preparatòria com en les fases de licitació, adjudicació i execució del
contracte són autenticats mitjançant una signatura electrònica reconeguda
d'acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica,
garantint-se tècnicament que la signatura s'ajusta a les disposicions d'aquesta
norma.

Les proposicions juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini assenyalat en l'anunci de licitació, a través de la plataforma electrònica de
contractació pública VORTAL accessible des de l'adreça
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopalafolls .
L'accés a aquesta plataforma electrònica és gratuït i permet realitzar la consulta i
descàrrega dels plecs de l'expedient, notificacions electròniques, així com la presentació
de proposicions sense cost algun.
Per accedir a la plataforma VORTAL, els licitadors que no estan donats d'alta, hauran de
registrar-se en l'adreça electrònica
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopalafolls ,
de tal manera que:
-

Haurà de seleccionar “Donar-se d'alta” i seguir els següents passos:
1. Registrar un usuari emplenant el formulari corresponent.
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2. Confirmar el registre d'usuari.
3. Crear una entitat en la plataforma o associar l'usuari generat a una empresa
ja existent.
-

Si ho desitja, i una vegada acabat el registre d'usuari i de l'entitat, dins de la seva
àrea de treball podrà sol·licitar un certificat d'autenticació emès per VORTAL
(l'única utilitat de la qual és la d'autenticar-se en la pròpia plataforma i que és
gratuït) per accedir a la plataforma i a la informació detallada de l'expedient.

Podrà obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre al portal
de contractació, contactant amb el Servei d'Atenció al Client de VORTAL en el número
902 02 02 90 els dies laborables de 9h a 19h.
Totes les empreses que conformin una UTE han d'estar registrades en la plataforma de
forma individual, sent l'empresa amb major % de participació, la que haurà de registrar
la UTE d'acord als següents passos:
•

A la pàgina de Directori d'empreses, premi en el botó Crear grup d'empreses. La
creació d'un grup d'empreses es divideix en 3 blocs d'informació:
o Identificació del grup: empleni els camps de caràcter obligatori, els quals
apareixen al costat d'un asterisc de color vermell.
o Membres del grup: premi a Afegir i busqui una a una les empreses que
formen la UTE. Seleccioni cadascuna d'elles. Després, premi en el botó
Editar en cadascuna de les empreses que conformen el Grup - UTE per
afegir el % de participació de cadascuna, i seleccionar l'empresa que
lidera el grup (l'empresa amb major % de participació).
o Configuració general: afegeixi la informació dels camps obligatoris. Premi
el botó Crear.

Una vegada realitzats els tràmits anteriors, surti de la plataforma i torni a accedir amb
el seu usuari i contrasenya. Tindrà l'opció de seleccionar l'entitat amb la qual desitja
accedir a la plataforma (empresa o UTE). Seleccioni la UTE i accedeixi a la plataforma.
Una vegada fet això, a la seva àrea de treball, haurà de prémer en el quadre per activar
el seu servei gratuït en la plataforma per al Grup d'empreses - UTE. Els usuaris de la resta
d'empreses que conformen el Grup d'empreses - UTE, hauran de sol·licitar l'accés a
aquest compte per poder visualitzar la informació de la mateixa.
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Pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre al portal de
contractació, contactant amb el Servei d'Atenció al Client de VORTAL en el número 902
02 02 90 els dies laborables de 9h a 19h.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i
enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de
proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador
(actualment l'explorador Google Chrome és incompatible amb JAVA), etc. Es pot
verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant
http://java.com/es/download/installed.jsp .
Quant al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es pot fer
prement sobre l'enllaç
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorco
mmon/index o sobre l'opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina
d'accés a la plataforma.
Si es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels equips
es pot contactar amb el Servei d'Atenció al Client de VORTAL a través del correu
info@vortal.es o a través del 902020290 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h.
Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica VORTAL,
tal com s'indica en el present plec, segueixi els passos que es descriuen a continuació
per accedir a l'expedient:
1.Dirigeixi's a la pàgina d'accés a la plataforma de l’Ajuntament de Palafolls en el següent
enllaç
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopalafolls
2.Accedeixi a l'apartat “Cercar licitacions” on trobarà la informació relativa a aquest i
altres expedients de l’Ajuntament de Palafolls. Seleccioni i copiï el nombre d'aquest
expedient (columna referència).
3.Accedeixi a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de
registre, i enganxi el nom d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea de
treball. Premi sobre la lupa per realitzar la recerca.
Per accedir a tota la informació de l'expedient, haurà de prémer en el botó “Detall”.
Premi en “Estic interessat”, per accedir a la carpeta de l'oportunitat. Per enviar una
oferta, haurà de prémer en el botó “Crear oferta” en el bloc “LES MEVES OFERTES”:
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- -En el pas 1 Informació General, introdueixi una referència o nom per a la seva
oferta. Aquest nom és de la seva lliure elecció.
- -En el pas 2 Formulari de resposta haurà de contestar a les preguntes en
cadascun dels sobres de l'expedient. Haurà d'emplenar els preus unitaris de la
seva oferta tenint en compte les unitats esmentades en les columnes
“Descripció” i “Unit” Per tant, haurà d'emplenar, per a cadascuna de les posicions
existents el preu unitari, expressat en euros, sense IVA. En aquest apartat, a més,
es poden efectuar preguntes de respostes obertes, lògiques, etc.
- -En el pas 3 Documents haurà d'adjuntar tota la documentació requerida en el
present plec en els seus sobres corresponents.
Una vegada realitzats tots els passos anteriors, haurà de prémer el botó “Finalitzar
creació”. Posteriorment haurà de prémer el botó “Signar tots” i seleccionar un certificat
reconegut per a la signatura dels documents.
Els licitadors hauran de signar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament
emesa per un Prestador de Serveis de Certificació i que garanteixi la identitat i integritat
del document, l'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els quals sigui
necessària la signatura de l'apoderat, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
59/2003, de 19 de desembre, i altres disposicions de contractació pública electrònica, a
excepció d'aquells documents que acreditin la constitució de la garantia provisional, si
escau, que hauran de ser en tot cas originals.
La signatura electrònica reconeguda segons l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de Signatura Electrònica és la signatura electrònica avançada basada en un
certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i
generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura, (per exemple, DNIe, o
altres targetes criptogràfiques que reuneixin els requisits establerts en la norma de
referència).
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
- ACCV.
- DNI electrònic.
- IZEMPE.
- ANCERT.
- Camerfirma.
- CATCert.
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- FNMT - CERES.
- SIGNATURA PROFESSIONAL.
És important que els licitadors verifiquin tan aviat com els sigui possible (sent preferible
a l'inici del termini de presentació d'ofertes per si fossin necessàries configuracions
addicionals per al seu certificat, abans de la signatura i enviament de les proposicions),
que el certificat està correctament instal·lat en l'ordinador, així com en un navegador
compatible amb la signatura de documents, i que pot realitzar la signatura de
documents tant en l'equip com en la plataforma.
Per verificar que pot signar electrònicament amb el seu certificat de manera correcta en
la plataforma, una vegada que hagi mostrat interès en l'expedient i començat a crear la
seva oferta, realitzi la següent comprovació:
1. Vagi el pas Documents de l'oferta.
2. En l'opció altres annexos, premi sobre el botó Afegir documents.
3. Seleccioni i afegeixi un document.
4. Una vegada afegit, premi sobre l'opció signar.
5. Si el document se signa correctament, la informació de la signatura apareixerà
en la columna corresponent.
6. Si no aconsegueix signar, contacti amb el servei d'atenció al client de VORTAL.
7. Després de realitzar aquesta comprovació, elimini el document si no ho
necessita per a la seva oferta.
Una vegada signada la documentació o oferta, haurà de prémer el botó “Xifrar i enviar”
de tal manera que tota la seva oferta, juntament amb la documentació associada a la
mateixa, quedarà xifrada sense que es pugui accedir al seu contingut fins a la constitució
de la mesa de contractació. Seguidament, apareixerà una finestra on haurà d'acceptar
les recomanacions per a l'enviament de l'oferta en la plataforma i, per acabar, haurà de
prémer el botó “Presentar”.
S'entendrà complert el termini si s'inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb
èxit.
Totes les ofertes extemporànies rebudes a l'expedient seran excloses tret que la
companyia proveïdora del servei alerti a l'òrgan de contractació que s'està produint
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alguna situació que afecti al funcionament del programari i que pugui provocar que els
proveïdors lliurin la seva oferta fora del termini establert.

És responsabilitat exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultat a l'hora de
preparar i presentar la seva oferta contactar amb la companyia proveïdora del servei
dins del termini de presentació d'ofertes per garantir que efectivament es realitzen tots
els passos necessaris i no es tracta d'una dificultat tècnica o un problema del programari.

Totes les ofertes lliurades fora de termini perquè no s'han realitzat amb antelació
suficient les configuracions necessàries indicades en els paràgrafs anteriors, o l'usuari
no prepari la seva oferta amb l'antelació suficient per presentar-la dins del termini
previst, seran excloses del procés.
Una vegada presentada l'oferta a través de la plataforma electrònica de contractació
VORTAL, es generarà un rebut electrònic que garantirà la data, hora i contingut de la
seva oferta.
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm.
............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar
objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
Petita empresa negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
Mitjana
negocis anual no superior als 50 milions
empresa
d’euros o balanç general anual no superior als
43 milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
Gran empresa
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.
Microempresa

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració
previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat

33

- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han
experimentat cap variació.
SÍ ESTA INSCRIT

NO ESTA INSCRIT

SÍ ESTAN DADES ACTUALITZADES

NO ACTUALITZADES

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional i que es compromet a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals / materials necessaris per executar el
contracte.
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat
i indemnitat sexuals.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols.
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- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
 SÍ

 NO

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
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- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament per tal de fer la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament pugui gestionar-les a
través de la plataforma de contractació electrònica.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 17 del PCAP.
(Data i signatura)."
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