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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SOTMÈS A REGULACIÓ HARMONITZADA
Exp. Núm. 0022/2020/eCONT
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació de serveis promoguda pel Servei d’espai
públic i mobilitat consistent en 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, Ibersol i a la Platja Llarga.
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, amb
els requisits i característiques definides en el Plec de prescripcions tècniques
particulars (PPTP).
Tot això a l’empara d’allò previst a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
No s’ha considerat convenient dividir l’objecte d’aquest contracte en lots pels motius
que s’assenyalen a la lletra b de l’article 99.3 de la LCSP, tal i com consta a la
Memòria justificativa de l’expedient de contractació núm. 0022/2020/eCONT.
El Codi CPV que correspon és el 92332000-7, serveis de platges.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de
requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació
a) El pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa en la quantitat anual
de 314.762,36 euros (IVA inclòs).
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 54.628,18
euros.
Pressupost IVA exclòs
260.134,18€

21% IVA
54.628,18€

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació abans assenyalat, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13067433055662272746

Contractació i Patrimoni

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 de la LCSP.
b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:


Costos directes: 218.600,15€
En relació als costos laborals, el conveni de referència (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, núm.
7900190501202) especifica en el seu Annex IV els salaris a percebre,
desglossats per categoria professional, següents:

El personal adscrit al contracte pertany a la categoria professional
corresponent al grup 3.



Costos indirectes: 28.418,02€
Altres despeses: 13.116, 01€

1.4) Existència de crèdit
La despesa que es derivarà d’aquest contracte es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 53.1711.2270100 i 53.1710.02279903 del vigent
pressupost. Per als exercicis següents la despesa quedarà subordinada a l’existència
de crèdit adequat i suficient.
Aplicació
pressupostària
53.1711.2270100
53.1710.02279903
TOTAL

€ (IVA inclòs)
289.000,00€
25.762,36€
314.762,36€

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
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El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de 2
ANYS a comptar des de l’inici de la prestació del servei.
Les prestacions del contracte s’hauran de dur a terme durant els mesos de maig a
setembre tal i com s’especifica al PPTP en tractar-se d’un servei de temporada de
platges sotmès a les condicions d’autorització del departament de costes de la
Generalitat de Catalunya.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article
35.1.g) LCSP.
Quant a la pròrroga:
El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, sense que la durada de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 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.
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 1.040.536,72 euros IVA exclòs.
Atès el que preveu l’article 101.5 de la LCSP, el mètode de càlcul per determinar
l’import del VEC és el següent:
a) Pressupost base de licitació: 520.268,36 euros
b) Pròrrogues: 520.268,36 euros
En l’esmentat càlcul s’han tingut en compte a més dels costos derivats de l’aplicació de
les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de l’execució material
dels serveis objecte d’aquest contracte, les despeses generals d’estructura i el benefici
industrial, sens perjudici d’allò previst a l’article 101.2 apartats a) b) i c) que pugi
resultar d’aplicació al present supòsit.
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte, d’acord amb la memòria justificativa del contracte que consta a
l’expedient, comprèn la totalitat de la prestació i s’ha determinat a tant alçat, tenint en
compte diferents components de les prestacions.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’IVA.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència
de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució
del contracte.
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1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a regulació
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a
terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei de Contractació, adscrit a Secretaria
General, telèfon 93 814 00 00, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a
la plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú.
L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació d’acord amb allò
que preveu l’article 326 de la LCSP.
Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran
requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article
138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de
documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense
identificar l’emissor de la consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran
caràcter vinculant.
1.9) Perfil de contractant
1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans
electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i
La Geltrú www.vilanova.cat.
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, s’ha d’accedir al Perfil
de contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
1.10) Presentació de proposicions
1. Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la
clàusula 1.9 del present plec.
2. Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de
contractació” publicat en el perfil de contractant.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en tres sobres digitals, en els termes següents:
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SOBRE A
Contindrà la documentació administrativa següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar
amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de
contractació (DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al perfil
de contractant.
b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar
amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que
consta com annex 1 al PCAP.
Les condicions establertes legalment per a 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, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del
present Plec.
SOBRE B
Contindrà la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un
judici de valor. En concret, en virtut de la clàusula 1.12) del present plec, els
documents següents:
- Proposta d’organització del servei.
- Protocol d’actuacions en cas d’emergències.
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables de
forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE C
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model que consta a l’annex 2 al
PCAP.
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 1.19) del present
Plec.
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1.11) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
 Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis del licitador que, referit l’any
de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser igual o superior a
260.000,00€.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués
inscrit en aquest registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial
en el qual hagués estat inscrit. Els empresaris individuals acreditaran llur volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència professional o tècnica:
I. Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar

naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim, els tres últims anys, en la qual s’indiqui l’import mínim de 182.000 euros, la
data, 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 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.
II.

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
prestació del servei. 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

No hi ha servei

2 Aquàtics

2 Aquàtics

PLATJA DE SANT GERVASI/AIGUADOLÇ

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
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Es considera:
-

Aquàtic: a la persona amb possessió del títol de socorrista aquàtic.

-

LN: a la persona amb possessió del títol de patró de petites
embarcacions amb motor 49 CC o el que correspongui en funció del
vehicle aquàtic que l’empresa proposi.

-

Carnet B: a la persona que estigui en possessió del carnet de conduir
tipus B. No són treballadors de més a més, sinó que, com a mínim, els
aquàtics hauran de tenir el nombre de carnets indicat a la taula anterior.

-

Coordinador: a la persona amb possessió del títol de socorrista.

-

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.

El personal adscrit al contracte ha de tenir, com a mínim, la titulació detallada a
continuació, que ha d’acreditar-se mitjançant còpia compulsada del títol:
-

Els socorristes i el coordinador han d’estar inscrits al ROPEC (i
acreditar-ho mitjançant el certificat d’inscripció) i, en tot cas, han d’estar
en possessió del títol de socorrista aquàtic.

-

Formació necessària per fer ús dels desfibril·ladors tipus DEAS.

-

En cada servei, com a mínim un socorrista o el coordinador ha d’estar
en possessió del títol de patró de petites embarcacions amb motor de
49CC 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 del carnet de conduir tipus B.

III. Declaració en què s’indiqui la maquinària i el material del que es disposa per la
prestació del servei. 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 projector 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.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13067433055662272746

Contractació i Patrimoni

-

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.

Les empreses de nova creació acreditaran la solvència tècnica o professional
pels mitjans establerts als punts II i III.
c) Classificació empresarial: No es requereix classificació del contractista.
 Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que
indicarà mitjançant relació seguint el model de l’annex 1 d’aquest plec i que, en
particular, haurà de comprendre els requerits com a criteris de solvència tècnica o
professional.
Aquets compromisos s’integraran en el contracte i tindran la consideració d’obligacions
contractuals essencials. El seu incompliment constituirà causa tant de resolució del
contracte com d’imposició de penalitats proporcionals a la gravetat de l’incompliment i
fins un màxim del 10 per 100 del pressupost del contracte.
1.12) Criteris d'adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, amb una
ponderació màxima de 100 punts, a raó del següent detall per a cadascun d’ells:
1. Criteris que depenen d’un judici de valor ..................................... fins a 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 Particulars (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 global del criteri esmentat i ja no es podrà seguir
en el procediment de licitació.
1.1.

Proposta d’organització del servei........................................... fins a 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.
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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
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.
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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 2 punts.

-

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 la 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.

-

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 de compliment els requisits
mínims previstos en el PPTP, la claredat i concreció tècnica.
1.1.6.

Organització de 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:
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-

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.
Proposta d’actuacions d’emergències ....................................... fins a
30 punts

1.2.

El licitador haurà de 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’emergència
....................................................................................................... fins a 3
punts.

-

Procediments d’alerta ................................................................... fins a 3
punts.

-

Pla de comunicació del protocol d’actuacions d’emergència ....... fins a 3 punts.

-

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.
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-

Planificació de presentació d’informes a l’Ajuntament .................. fins a 2
punts.

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 a 30 punts
2.1.

Oferta econòmica ...................................................................... fins a 30
punts.

Els licitadors hauran d’indicar en les seves proposicions econòmiques el preu al què es
comprometen per a la prestació dels serveis que constitueixen el seu objecte durant la
seva vigència, és a dir, hauran d’igualar o minorar l’import de 260.134,18 euros, IVA
exclòs, establerts com a tipus licitatori d’aquest contracte, expressant l’import ofert en
euros i amb un màxim de dos decimals.
Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos, com a partida
independent.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
La resta d’ofertes es valoraran amb aplicació de la següent formula:

((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
En tot cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
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1.13) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a
l’article 147 LCSP.
1.14) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes.
Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits que
preveu l’article 149.4 de la LCSP en cas de proposicions en presumpte baixa anormal
o desproporcionada.
Si no es produeix l’adjudicació dins dels terminis assenyalats, els licitadors tenen dret a
retirar la seva proposició.
1.15) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.16) Ofertes anormalment baixes
Es considerarà que incorren en presumpta baixa anormal o desproporcionada les
ofertes inferiors a 30 unitats percentuals del pressupost base de licitació.
Les ofertes amb valors de temeritat s’han de justificar perquè la Mesa de contractació
les valori i determini sobre la seva admissió o exclusió. Si les ofertes amb valors
temeraris i/o desproporcionats no s’acompanyen de les respectives justificacions i/o les
presentades resulten ser insuficients, es requerirà al licitador perquè precisi les
condicions de l’oferta, sent aplicable amb caràcter general el que prescriu l’article 149
de la LCSP.
Per justificar suficientment els valors temeraris s’han d’aportar els documents en què
es fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les solucions
tècniques adoptades i els preus oferts amb les circumstàncies tècnic-econòmiques i/o
excepcionalment favorables per a l’execució, que permetin al licitador obtenir millors
preus de compra o prestació dels serveis.
Si, una vegada tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació considera, a
partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot
ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o
desproporcionats, resultarà exclosa de la licitació.
Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que vulneren la normativa sobre
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius
sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
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1.17) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 106 LCSP.
1.18) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
1.19) Presentació de documentació per part del proposat a l’adjudicació.
Renúncia i desistiment del procediment
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu
l’article 150.2 de la LCSP haurà de:



Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
Presentar els documents següents:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari a través dels mitjans
següents:
Empresaris persona física: han de presentar el document nacional d’identitat o
document que el substitueixi.
Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el document de
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. L’objecte
social que consti a l’escriptura de constitució haurà d’abastar completament l’objecte
d’aquest contracte.
Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de persona jurídica, poder notarial de
representació.
Empresaris estrangers: els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han
d’acreditar la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 84 LCSP i els
altres empresaris estrangers en la forma establerta en els articles 68 i 84.3 de la LCSP.
Les empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de
forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
Els licitadors que aportin certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de
la Generalitat de Catalunya, juntament amb la declaració responsable de la vigència de

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13067433055662272746

Contractació i Patrimoni

les dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada en els punt 3,
segons el Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya.
Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna
d’elles haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i
circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la participació de
cadascun dels empresaris en l’empresa, i la designació de la persona i entitat que,
durant la vigència del contracte, ostentarà la seva representació davant l’Administració.
Tot això d’acord amb allò que preveuen l’article 69 LCSP i 24 del Reglament General
de la LCAP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú disposi d’aquests.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la
clàusula 1.11 del present Plec, i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la
solvència amb mitjans externs.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
e) Certificat que acrediti la carència d’antecedents per delictes de caràcter sexual. En
compliment a les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a
professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, el aspirants hauran
d’acreditar la carència d’antecedents per delictes de caràcter sexual.
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat,
restarà eximit de presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres i
només han de facilitar la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no
hi consti vigent o actualitzada.
En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que
permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats
justificatius corresponents.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació
justificativa del compliment del requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
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licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats
a l’article 150 de la LCSP.
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració
esmentats.
Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva
subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos notificantho als candidats o licitadors.
Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament
justificades a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de
l’objecte d’aquest contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva
renúncia.
El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment, havent-ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no
impedirà l’inici d’un nou procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte.
1.20) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
de l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en
qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la
recepció del requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
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2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del
contracte
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la realització de comprovacions sobre
la qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, mitjançant acta de recepció.
2.2) 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 de Vilanova i la Geltrú, 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.
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 en els termes de l’article
217 LCSP.

-

El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona,
propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o
negligències del personal a càrrec seu o dels seus subcontractistes o d’una
organització deficient dels treballs objecte d’ aquest contracte.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13067433055662272746

Contractació i Patrimoni

-

El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o
reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los
en les seves condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la
legislació vigent.

- El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa
immediata i directa en una ordre especifica de l’Ajuntament comunicada per escrit.
El contractista s’obliga a proporcionar la informació requerida de les condicions
laborals dels treballadors afectats per la subrogació i, sens perjudici de l’establert a
l’article 44 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial
Decret 2/2015, de 23 d’octubre, també s’obliga a respondre dels salaris impagats
d’aquests treballadors i de les respectives cotitzacions a la Seguretat Social
meritades, sense que en cap cas aquestes obligacions corresponguin al nou
empresari.
2.3) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte que s’estableixen per aquesta
licitació, esdevenint obligacions contractuals essencials, seran les que tot seguit
s’indiquen:
 L’empresa estarà obligada a aplicar a tots els treballadors adscrits a aquest
contracte el conveni col·lectiu de treballadors de les empreses privades que
gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure,
publicat al DOGC núm. 7669 de data 13 de juliol de 2018 o el conveni que sigui
aplicable a l’empresa.
 L’empresa està obligada a fer la recollida selectiva dels residus que es generin amb
la prestació del servei. Concretament les 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.
 L’empresa està obligada a col·laborar amb l’Ajuntament amb la facilitació de dades
que li siguin requerides per al tramitació de guardons i certificats de qualitat i
mediambientals que es gestionen a les platges.
-

Amb la finalitat d’afavorir la formació en el lloc de treball, l’empresa contractista ha
de presentar anualment, juntament amb la memòria anual, una relació de la
formació que ha rebut el personal adscrit a l’execució del contracte.

-

Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada
a no minorar les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, així com a
incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable que
corresponguin en cada moment als treballadors adscrits al contracte, en funció del
conveni col·lectiu que resulti d’aplicació. L’adjudicatari haurà de lliurar la
documentació acreditativa del seu compliment a requeriment de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.

-

L’empresa contractista ha de presentar a requeriment de l’Ajuntament el pla
d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el
contracte. En el cas de que l’empresa contractista no estigui legalment obligada a
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l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminació
d’estereotips i fomentar la igualtat efectiva i real entre dones i homes.
-

L’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria
de protecció de dades.

-

L’empresa adjudicatària, en cas que hi hagi tractament de dades, té l’obligació de
presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la que posi de
manifest on van a estar ubicats els servidors i des d’on es van a prestar els serveis
associats als mateixos.

-

L’empresa contractista té l’obligació de comunicar a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, qualsevol canvi que es produeixi, durant la vida del contracte, de la
informació facilitada en la declaració esmentada en l’apartat anterior.

-

Les empreses licitadores tenen l’obligació d’indicar en la seva oferta, si tenen
previst subcontractar els servidors o els servidors associats als mateixos, el nom o
el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica dels subcontractistes als que vagi a encomanar la seva
realització.

El seu incompliment serà causa de resolució del contracte.
2.4) Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
2.5) Règim de pagament
1. El pagament es realitzarà mensualment per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
contra presentació de factura expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP i
disposició addicional 32 de la LCSP i, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic,
per al cas que les factures s’hagin d’emetre en format electrònic.
2. Les factures s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del/de la destinatari/ària de la
contractació.
3. El codi DIR que haurà d’incorporar a la factura electrònica és el següent:
Òrgan gestor: L01083073
Unitat tramitadora: L01083073
Oficina comptable: L01083073
4. El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en els terminis
establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació
dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als
efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
amb la Seguretat Social.
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2.6) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits
específics a què es refereix l’ article 103.2 de la LCSP
2.7) 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 incompliment 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, 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.
2.8) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 313 i
concordants de la LCSP, les següents:
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- 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.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució en els termes previstos en la
clàusula 2.3 del present plec.
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar de la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar
mitjançant acta de recepció.
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs
Es fixa un termini de garantia de 2 anys que coincideix amb la durada del contracte.
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa
contractada és propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
2.11) Cessió i subcontractació
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
Als efectes previstos a l’article 130 LCSP, es fa constar que l’empresa Pro-Activa
Serveis Aquàtics, S.L. és l’actual contractista del servei de vigilància, salvament i
socorrisme de les platges de Vilanova i la Geltrú i que les condicions dels contractes
laborals dels treballadors afectats són les que es relacionen tot seguit:
Conveni col·lectiu aplicable: IV Convenio colectivo estatal de instal·lacions Deportivas y gimnasios
(99015105012005)
Categoria
professional
1
2
3
4
5

RESPONSABLE
DE PLATJA
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC

Tipus de
contracte
(codi)

Jornada/
Hores
setmanals

Antiguitat

Meritament del
contracte

Salari brut
anual €

300
300

40

15/04/2014

11/09/2019

29.758,20

40

25/05/2018

11/09/2019

12.600,00

40

26/05/2018

11/09/2019

12.600,00 €

40

25/05/2018

11/09/2019

12.600,00 €

40

05/06/2018

11/09/2019

12.600,00 €

300
300
300
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC
SOCORRISTA
AQUÀTIC

401
40

01/06/2018

11/09/2019

12.600,00 €

40

01/06/2018

11/09/2019

12.600,00 €

40

01/06/2018

11/09/2019

12.600,00 €

40

01/06/2019

11/09/2019

12.600,00 €

40

01/06/2019

11/09/2019

12.600,00 €

40

13/05/2017

11/09/2019

12.600,00 €

40

02/06/2019

31/08/2019

12.600,00 €

40

01/06/2019

11/09/2019

12.600,00 €

40

01/06/2019

11/09/2019

12.600,00 €

40

01/06/2019

11/09/2019

12.600,00 €

40

01/06/2019

11/09/2019

12.600,00 €

40

01/06/2019

11/09/2019

12.600,00 €

40

12/07/2014

11/09/2019

12.600,00 €

40

09/06/2018

31/08/2019

12.600,00 €

40

01/07/2019

31/08/2019

12.600,00 €

401
401
300
300
300
401
401
401
401
401
401
300
300
300

No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha
No n’hi
ha

2.13) 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 mitjançant l’eina
Sobre Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva valoració respecte
de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots els efectes.
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.
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2.14) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que es
proposa per regir aquest contracte, per la Llei 9/2017, de 8 de 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.
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics
1. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A
aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als telèfons mòbils que
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica
en l’apartat 5 d’aquesta clàusula.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de els notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot
cas, des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on hi
ha dipositada la notificació. Per accedir a aquesta notificació és necessari disposar de
certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies
naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu
contingut.
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de les
persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic,
que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació
de la informació publicada, també es publicarà la informació relativa tant a la licitació,
com al contracte.
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2. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital.
2.1. Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al
correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les
que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de
presentació de l’oferta.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les empreses
licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta clau,
ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni
recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i,
per tant, per l’accés al seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web
de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura
del primer sobre xifrat.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de
la seva oferta.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació de l’oferta mitjançant signatura electrònica i
enviament del document “resum” de l’eina Sobre Digital, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a
través de l’eina. Amb la signatura del “resum” de les ofertes, s’entén signada la totalitat
de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els
documents que la componen.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de
presentació satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la composen.
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen
el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per
presentar oferta.
2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la
seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
2.3. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el
termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
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Pública l’esmena corresponent; i addicionalment, comunicant el canvi de la data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
2.4. Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública.
2.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració no pugui accedir
al contingut d’aquestes.
2.6. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès,
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
2.7. L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25
Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de
concurrència empresarial
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.
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.
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L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
En el cas que la prestació dels definits a l’objecte del contractació implica el tractament
de dades personals per part del Contractista, aquest assumeix la condició d’encarregat
de tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament. El Contractista es
compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions que regulen el
tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el
desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte:
• Portar a terme el tractament de les dades personals única i exclusivament per a
les finalitats relacionades directament amb el servei contractat, restant
expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels
treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter personal que als
que puguin accedir per a la prestació dels serveis contractats.
• El Contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus
treballadors i col·laboradors.
• El Contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin
d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals
pugui tenir accés i els requeriments dels Plecs de contractació. El nivell de risc i
les mesures de seguretat podran ser definides per l’Ajuntament. L’Ajuntament es
reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin
necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat.
• El Contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb
afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores.
• En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Contractista per exercir els seus drets
d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades li adreçarà a
Ajuntament o – en cas de que la reculli - remetrà la sol•licitud a l’Ajuntament en
un termini no superior a 5 dies.
• El Contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les
dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic
Europeu.
• Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis fora de les que
estiguin expressament recollides als Plecs. En el cas que el Contractista
requereixi la subcontractació a tercers d’una part o la totalitat del servei prestat,
haurà de sol·licitar autorització per escrit a l’Ajuntament. Aquesta subcontractació
haurà de ser regulada amb un contracte entre el Contractista i l’empresa
subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromís de
confidencialitat aplicables al Contractista.
• L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Contractista, es considera estrictament temporal per a la prestació del servei
contractat, sense que concedeixi al Contractista cap mena de dret o titularitat
sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o eliminar de forma
controlada aquells suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent
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conservar únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.
• El Contractista assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament per als
possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a conseqüència de
l’incompliment de les obligacions definides al present document, incloent les
possibles sancions per part dels Organismes Reguladors del tractament de
dades personals.
Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el
Contractista.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors del
Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de contractació i
de l’execució i gestió del contracte. La base jurídica del tractament és la derivada de la
relació contractual de prestació de serveis. Les dades no seran cedides a tercers
excepte que així ho contempli la prestació del serveis. Aquestes dades seran
conservades després de les finalitzacions del contracte com a part del procediment
administratiu. Poden accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets
adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
(plaça de la Vila núm. 8, 08800) o bé exercir el seu dret a traves de la Seu Electrònica.
2.17) Assegurances
Per prendre part en aquest procediment s’exigeix el compromís de subscripció d’una
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja contractada i per
al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte - per a cobrir les
possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels serveis que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte, per un import mínim de 300.000 euros.
La cobertura de la pòlissa d’assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici
del contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta per aquest
contracte així com els períodes corresponents a les possibles pròrrogues, cas
d’acordar-se aquestes.
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és l’establert al PPTP.
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment
A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és el Cap del Servei
d’Espai Públic i Mobilitat, Jordi Campamà Pujol.
En aquest contracte coincideix aquesta figura amb la de la unitat de seguiment del
contracte i li corresponen bàsicament, entre d’altres, les funcions següents:


Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte;
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Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes i condicions contractuals;



Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació
contractada;



Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte;



Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències i pròrrogues del
contracte;



Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte;



Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.

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 representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.
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Procediment obert
ANNEX 1 AL PCAP
CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
EXPEDIENT NÚM. 0022/2020/eCONT
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional
(a inserir dins del Sobre A)
"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, 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 sexual.

-

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 l’empresa licitadora està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat social així com que no té cap deute amb l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.

-

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
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-

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 subjecta a l’IVA.
Està no subjecta o exempta 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 subjecta a l’IAE.
Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
-

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 de Vilanova i la Geltrú 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 de Vilanova i la Geltrú
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura).”
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ANNEX 2 AL PCAP
Model d’oferta econòmica
PROPOSICIÓ ECONÒMICA DE CONTRACTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA PROPOSANT
Nom
NIF/CIF
Domicili social
Codi postal

Localitat

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA
Cognoms i nom

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Relació amb la firma comercial
propietari

apoderat

altres

DADES DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
Núm. d’expedient 0022/2020/eCONT
Descripció de l’objecte
Contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Vilanova i la Geltrú.
La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de l’empresa que
representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat d’euros consignada en aquesta
proposició econòmica.
1. Proposta econòmica.
Import de l’execució, IVA exclòs (en xifres i en lletres)
Import de l’IVA (en xifres i en lletres)
Import total (en xifres i en lletres)
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa

Lloc i data
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