QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

DE

SERVEIS

A

DATA DE L’INFORME FAVORABLE DE L'ASSESSORIA JURÍDICA: 26/04/2019.
DATA DE LA RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ: 26/04/2019.

Expedient núm. 24/19/RH/Oa
A. Objecte: Servei d’atenció a l’úsuari a l’alberg Pic de l’Àliga, a la Vall de Núria
(Queralbs).
Lots: El contracte s’adjudicarà en la seva integritat, no lotificat. D’acord amb l’art.
99 de la LCSP, que exceptua la lotificació quan la naturalesa de la pròpia prestació
no ho permet.
Codi CPV: 55330000-2
Contracte no subjecte a regulació harmonitzada.
Prestació directa al ciutadà per part de l’empresa contractista: Sí
Prestació amb accés a dades de caràcter personal.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: Per preu unitari.
B2. Pressupost de licitació (sense IVA): L’import màxim de la licitació és de
CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS (14.477,75€) IVA no inclòs.
El preu/hora de servei és d’un màxim de SETZE EUROS (16,00€), IVA no inclòs.
El preu/hora de servei en festiu és de VINT-I-QUATRE EUROS (24,00€), IVA no
inclòs.
IVA aplicable: 21%
B3. Valor estimat del contracte (sense IVA, eventuals pròrrogues, opcions i
modificacions incloses): CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (14.477,75€) IVA no inclòs.
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C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: 2278809.
C2. Expedient d’abast plurianual: no.

D. Termini de durada del contracte: des de la signatura del contracte fins el 31 de
desembre de 2019.
Possibilitat de pròrrogues i termini: No
E. Variants: No.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària.
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat, d’acord amb l’article 159.6
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital.
G. Solvència i classificació empresarial
D’acord amb l’article 159.6.b) 8 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, en aquest procediment s’eximeix l’acreditació de solvència
econòmica i financera i tècnica o professional.
H. Criteris d’adjudicació:
Valoració total objectiva: fins a 100 punts
Preu. Es valora el preu unitari per hora de servei ofert, amb la fórmula següent:

Puntuació

OfertamèsEconómica
x100 Punts
Oferta

Es considera que els valors de preu hora inferiors a 15,50 €/h/ordinària i 23,50€/hora
festiva obtindran 0 punts, doncs es considera que no poden complir amb suficients
garanties amb les condicions tècniques especificades en aquest Plec de Prescripcions
Tècniques.
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2) L’empat entre diverses ofertes a l’aplicar els criteris d’adjudicació del contracte, es
resoldrà aplicant per ordre els següents criteris socials, que facin referència al moment
de finalització del termini de presentació de les ofertes:
a) Major percentatge de treballadors/es amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en plantilla de cadascuna de les empreses, prioritzant en cas d’igualtat el
major nombre de treballadors/es fixes amb discapacitat en plantilla, o el major
nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor nombre de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Major nombre de dones contractades en plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat desempat.

I.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries: La que s’especifiqui al Plec de
Prescripcions Tècniques.
K. Garantia provisional: No
L. Garantia definitiva: No
M. Condicions especials d’execució
Els licitadors i els contractistes assumeixen la obligació de garantitzar la seguretat i
la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius
sectorials i territorials aplicables.
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
N. Modificació del contracte prevista: No.
O. Cessió del contracte: No es preveu cessió.
P. Subcontractació: No es preveu subcontractació.
Q. Revisió de preus: No es preveu.
R. Termini de garantia: No s’escau.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries: No hi haurà.
T. Òrgan de contractació i responsable del contracte:
Agència Catalana de la Joventut
Calàbria, 147. 08015 Barcelona
Responsable del contracte: Director de l’Àrea de Recursos Humans.
U. Facturació:
L’Agència Catalana de la Joventut és l’òrgan de contractació i el destinatari de la
facturació (a nom del qual han d’anar les mateixes).
Les factures hauran de ser lliurades al servei e.FACT del Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya (AOC) en la seva condició de Punt General d’Entrada de
Factures
Electròniques
del
Sector
Públic
de
Catalunya,
(http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT), fent constar
els codis d’identificació i el número d’expedient que es facilitaran a la contractació.
V.- Presentació d’ofertes: L’oferta s’haurà de presentar en un únic sobre que
contingui alhora 2 sobres (A i B)
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El sobre A, haurà d’incloure la declaració responsable de compliment de contracte
d’acord amb l’annex 3 d’aquest quadre.
El sobre B, haurà d’incloure el model d’oferta econòmica d’acord amb l’annex 1
d’aquest contracte.
W.- Normativa aplicable: En tot allò no establert en aquest quadre de característiques
administratives, s’atendrà al disposat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i la resta de normativa aplicable.
Altres observacions:
Consultes administratives: Àrea Assessoria Jurídica i Contractació: 93.483.83.92.
Consultes tècniques: Recursos Humans ACJ 93. 483.84.08.
Adreça perfil de contractant: http://contractaciopublica.gencat.cat

5

ANNEX 1
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

El/la Sr./Sra............................................................................................ amb residència
a ......................................., al carrer.................................número............, i amb
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb
expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en
números), de les quals...........................................€, es corresponen al preu del
contracte i .........................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Import/hora de servei: .........€, IVA no inclòs.
Import/hora de servei festiu:

€, IVA no inclòs.

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
(lloc i data )

Signatura
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ANNEX 2
REGLES ESPECIALS
CONTRACTISTA

RESPECTE

DEL

PERSONAL

DE

L’EMPRESA

1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per
part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en
ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a
l’Administració.
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder
de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el
pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacacions, les
substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals
en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de
prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos
laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es
deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a
objecte del contracte.
4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar
els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de
l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupin els
empleats públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment
d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de fer-se constar motivadament la necessitat
que, per a l’execució del contracte, els serveis es prestin en les dependències
administratives.
5. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions
les següents:
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-

Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot
el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.

-

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

-

Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de
treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència
d’aquest personal al lloc de treball.

-

Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del contracte,
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració
contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.

-

Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
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ANNEX 3 (Sobre A)
Dades identificatives de l’empresa
Denominació social:_____________________________________________________
Nom comercial:_________________________________________________________
NIF/CIF: _____________________
IAE: _________________________

Dades de contacte de l’empresa:
Domicili
(Adreça,
població
i
CP):
_____________________________________________________________________
Adreça electrònica*: ____________________________________________________
Telèfon: ______________________
Fax: _________________________
Pàgina web: ____________________________________________________
Persona de contacte: ___________________________________________________

* En aquesta adreça designada es rebran les notificacions i requeriments enviats per
l‘òrgan de contractació i per la plataforma de contractació pública, en què se
subscriurà l’empresa com a interessada en la licitació

Declaració responsable

Noms i cognoms: _______________________________________________________
NIF: ________________________
En nom propi / En qualitat de (en cas de signar persona representant posar les
facultats de representació de la/les persona/es representant/s, per ex. administrador
únic,
apoderat,
president
de
l’entitat,
...):
_____________________________________________________________________
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DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
a) Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i
la solvència requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de
prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, si es troba, ha adoptat mesures per acreditar la seva
fiabilitat*, i que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa del
compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari/ària o en qualsevol altre
moment si fos requerit per l’Administració.
*En aquest cas, cal adjuntar document signat amb la descripció de les mesures
adoptades.
b) Compleix la resta de requisits que s’estableixen en el plec per ser admès/a a la
licitació.
c) La plantilla de l’empresa compleix la condició establerta referent a l’obligació
establerta a l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d'Integració Social dels
Minusvàlids, atès que està integrada per menys de 50 treballadors/es, o ocupa a
persones disminuïdes en percentatge no inferior al 2% de la respectiva plantilla o ha
adoptat les mesures alternatives establertes en l’article 2 del Reial Decret 364/2005,
de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la
quota de reserva a favor de les persones discapacitades.
d) L’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en
matèria laboral i de seguretat social així com també la d’obertura, instal·lació i
funcionament legal, i en particular compleix tota la normativa de prevenció de riscos
laborals i, si resultés adjudicatària, realitzarà l’avaluació de riscos laborals del personal
amb presència contínua als centres de l’Administració, d’acord amb les funcions que hi
desenvolupen i realitzarà les activitats pròpies i inherents a la coordinació d’activitats
empresarials necessàries per a l’execució del contracte.
e) Que autoritzo l’Agència Catalana de la Joventut a efectuar notificacions i
requeriments mitjançant l’adreça de correu electrònica designada en l’encapçalament
d’aquest document.
f) Que la informació i documents aportats en els sobres presentats són vigents i de
contingut absolutament cert.
(Declaració voluntària) g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament
dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a
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les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si
s’escau, a l’adjudicació del contracte i, si escau, les seves pròrrogues.
(Declaració obligatòria si en l’apartat A del quadre de característiques s’identifica
que el contracte té per objecte la prestació directa al ciutadà) h) Que el volum de
negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions públiques (marcar el que correspongui):
__ NO supera el 25% del volum general de l’empresa o entitat.
__ SI supera el 25% del volum general de l’empresa o entitat i que, d’acord
amb l’establert a l’article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en
conseqüència es compromet a facilitar a l’òrgan de contractació, en cas de
ser proposada adjudicatària, la informació referida a les retribucions
percebudes pels càrrecs directius de l’empresa i a mantenir actualitzada
aquesta informació en a la pàgina web corporativa de l’empresa.
(si és el cas) i) La documentació vigent relacionada a continuació, en relació a la
personalitat jurídica, a la capacitat d’obrar o a la representació es dóna per
presentada, atès ja es va presentar en l’expedient de contractació de l’ACJ núm:
.................:

I per a que consti signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )
Signatura de la persona declarant

La presentació de la declaració de responsable faculta l’Agència Catalana de la
Joventut per a verificar la conformitat de las dades que s’hi contenen.
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